
Жан Калвин: 

Институти на християнската религия 
 
 

превод Божидар Маринов (от английския превод на Хенри Бевъридж от 1599) 

Към читателите. 

"Затова всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда 
от съкровището си ново и старо" (Мат. 13:52). Тези думи на Исус ни казват, че християнското учение във 
всеки момент от историята трябва да се основава както на новото откровение, което Святият Дух развива 
в историята, така и на откровението, което Той е дал в миналото. Твърде дълго Църквата в България е 
била в плен на арогантната гордост, че ние днес не се нуждаем от откровението, което Бог е дал на 
великите мъже на вярата в миналото. 

Този превод е моя скромен принос към онези християни в България, които искат да се върнат 
към корените на протестантската вяра, защото осъзнават, че Църквата в края на двадесети век се е 
отделила от чистото учение на Реформацията. Той бележи също началото на труда, на който съм 
посветил живота си: да преведа на български и да направя достъпни за истинските християни в България 
трудовете на Реформацията. Моля се той да бъде ефективно оръдие в ръцете на моя Господ за 
възстановяване на чистотата на Църквата в тази част на света и за разпространяването на Благовестието 
и растежа на Божието Царство в историята и на земята. 

От преводача, 16 септември 2000 





Институтите на християнската религия 
 

 
Книга I. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА СЪЗДАТЕЛ. 

1. Познанието за Бога Създател и за нас самите са взаимносвързани. Как са 
взаимно свързани.  

2. Какво означава да познаваме Бога и накъде е насочено познанието за 
Него.  

3. Познанието за Бога е естествено вложено в умовете на хората.  
4. Това познание е или подтиснато, или извратено, отчасти поради 

невежество, отчасти поради злоба.  
5. Познанието за Бога блести в наредбата на вселената и непрекъснатото й 

управление.  
6. Писанието е нужно като ръководство и учител за всеки, който иска да 

дойде при Бога Създател.  
7. Писанието трябва да бъде потвърдено от свидетелството на Духа. Така 

неговата власт може да бъде установена като сигурна; и е нечестива 
лъжа, че неговата вярност зависи от преценката на Църквата.  

8. Доколкото става въпрос за човешкия разум, налице са достатъчно 
сериозни доказателства за установяване на вярността на Писанието.  

9. Фанатиците, като изоставят Писанието и се опират на откровенията, 
отхвърлят всички принципи на благочестие.  

10. Писанието, за да поправя всякакво суеверие, издига единствено 
истинския Бог над всички богове на езичниците.  

11. Незаконно е да се приписва видима форма на Бога, и като цяло всеки, 
който издига идоли, въстава срещу истинския Бог.  

12. Как Бог да бъде така разграничен от идолите, че единствено на Него да се 
отдава съвършена почит.  

13. В Писанието, още от самото Сътворение, сме учени за едно естество на 
Бога, което съдържа три Личности.  

14. Дори в Сътворението на вселената и всички неща Писанието с 
безпогрешни белези разграничава истинския Бог от лъжливите богове.  

15. Разглеждане на човешкото естество като създадено, на качествата на 
душата, на Божия образ, на свободната воля и на първоначалната цялост 
на човешкото естество.  

16. Бог чрез Своята власт храни и поддържа света, създаден от Него, и 
управлява частите му чрез Своето провидение.  

17. Как можем с най-голяма полза за нас да прилагаме това учение.  
18. Бог така използва делата на нечестивите и така насочва техните умове да 

извършват Неговите съдби, че остава чист от всякакво нечестие.  

 
 



Книга II. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА ИЗКУПИТЕЛ В 
ХРИСТОС, ПЪРВО РАЗКРИТ НА БАЩИТЕ ПОД 

ЗАКОНА, А СЛЕД ТОВА НА НАС В БЛАГОВЕСТИЕТО. 
1. Чрез падението и бунта на Адам целият човешки род е предаден на 

проклятие и се е изродил от първоначалното си състояние; учението за 
първоначалния грях.  

2. Сега човекът е лишен от свободата на избора и е вързан в нещастно 
робство.  

3. От извратеното естество на човека идват само проклети неща.  
4. Как Бог работи в човешките сърца.  
5. Опровержение на възражения, често поставяни в защита на свободната 

воля.  
6. Падналият човек трябва да търси изкупление в Христос.  
7. Законът е даден не за да ограничава под себе си народа на Стария Завет, а 

за да насърчава надеждата за спасение в Христос до Неговото идване.  
8. Обяснение на Моралния Закон (Десетте Заповеди).  

o Първа Заповед.  
o Втора Заповед.  
o Трета Заповед.  
o Четвърта Заповед.  
o Пета Заповед.  
o Шеста Заповед.  
o Седма Заповед.  
o Осма Заповед.  
o Девета Заповед.  
o Десета Заповед.  

9. Христос, макар че е бил познат на юдеите под Закона, е подробно и ясно 
изявен едва в Благовестието.  

10. Подобието между Стария и Новия Завети.  
11. Разликата между двата завета.  
12. Христос трябваше да стане човек, за да изпълни служението на 

Посредник.  
13. Христос прие на Себе Си истинско естество на човешка плът.  
14. Как двете естества на Посредника правят една личност.  
15. За да познаваме целта, с която Христос беше изпратен от Бащата и какво 

ни е подарил, ние трябва преди всичко да видим три неща в Него: 
пророческото служение, царската власт и свещеничеството.  

16. Как Христос изпълнява служението на Изкупител, за да придобие 
спасение за нас. Тук също се разглеждат Неговата смърт и възкресение, 
както и Неговото възнесение в небето.  

17. Правилно и уместно се казва, че Христос заслужи Божията благодат и 
спасение за нас.  

 
 



Книга III. НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ПОЛУЧАВАМЕ 
ХРИСТОВАТА БЛАГОДАТ: КАКВИ ПОЛЗИ ИМА ЗА 
НАС ОТ НЕЯ И КАКВИ СА СЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕЯ. 

1. Нещата, говорени относно Христос, ни носят ползи чрез тайното 
действие на Духа.  

2. Вярата: Определение за нея и обяснение на качествата й.  
3. Нашето новорождение чрез вяра: Покаяние.  
4. Колко далеч от чистотата на Благовестието е всичко, което софистите в 

техните школи бърборят относно покаянието; разглеждане на изповедта и 
изкуплението.  

5. Добавките, които те прибавят към изкуплението, а именно, 
индулгенциите и чистилището.  

6. Животът на християнина; и първо, чрез какви аргументи Писанието ни 
подтиква към него.  

7. Обобщение на християнския живот: Отричане от себе си.  
8. Носенето на кръста, част от себеотричането.  
9. Размишление за бъдещия живот.  
10. Как трябва да използваме сегашния живот и неговите обстоятелства.  
11. Оправдание чрез вяра: Първо е определението за понятието и за 

същността.  
12. Трябва да издигнем умовете си до Божия съдебен престол, за да бъдем 

твърдо уверени в Неговото безплатно оправдание.  
13. Две неща, които трябва да се отбележат при безплатното оправдание.  
14. Началото на оправданието и неговото непрекъснато развитие.  
15. Самохвалството относно заслугите от дела унищожава нашето хваление 

към Бога за това, че ни е дарил правда, както и нашата увереност за 
спасение.  

16. Опровержение на лъжливите обвинения, с които папистите се опитват да 
хвърлят омраза върху това учение.  

17. Единодушието на обещанията в Закона и в Благовестието.  
18. Праведността от дела се извежда неправилно от наградата за 

праведността.  
19. Християнската свобода.  
20. Молитвата, която е главното упражняване на вярата, и чрез която 

всекидневно получаваме Божиите дарове.  
21. Вечният избор, с който Бог е предопределил някои за спасение, а други за 

унищожение.  
22. Потвърждаване на това учение със свидетелства от Писанието.  
23. Опровержение на лъжливите обвинения, с които това учение винаги е 

било несправедливо натоварвано.  
24. Изборът е потвърден от Божия призив; нещо повече, нечестивите 

довеждат върху себе си справедливото унищожение, за което са 
предназначени.  

25. Крайното възкресение.  

 
 



Книга IV. ВЪНШНИТЕ СРЕДСТВА ИЛИ ОРЪДИЯ, 
ЧРЕЗ КОИТО БОГ НИ КАНИ В ХРИСТОВОТО 
ОБЩЕСТВО И НИ ДЪРЖИ ВЪТРЕ В НЕГО 

1. За истинската Църква. Задължението да развиваме единство с нея като 
майка на всички праведни.  

2. Сравнение между лъжливата и истинската Църква.  
3. За учителите и служителите в Църквата. Тяхното избиране и служение.  
4. За състоянието на Ранната Църква и начинът на управление преди 

папството.  
5. Древната форма на управление е крайно извратена от тиранията на 

папството.  
6. За върховенството на Римския престол.  
7. За началото и възхода на римското папство, до момента, в който то 

достига висота, при която свободата на Църквата е унищожена, и всяко 
истинско управление е заглушено.  

8. За властта на Църквата в членовете на вярата. Необузданият разврат на 
папската църква в унищожаването на чистотата на учението.  

9. За съборите и тяхната власт.  
10. За властта за създаване на закони. Жестокостта на папата и неговите 

привърженици в това отношение в тираничното подтискане и 
унищожаване на душите.  

11. За правосъдието в Църквата и злоупотребите с него, както се виждат в 
папството.  

12. За дисциплината в Църквата и нейното принципно използване в 
порицанието и отлъчването.  

13. За клетвите. Нещастните вплитания, причинени от неразумни клетви.  
14. За тайнствата.  
15. За Кръщението.  
16. За кръщението на деца. Неговото съответствие с Христовата наредба и 

естеството на белега.  
17. За Господната вечеря и ползите от нея.  
18. За папското причастие. Как то не само омърсява, но и унищожава 

Господната вечеря.  
19. За петте лъжливи тайнства. Доказване на тяхната неистинност и 

обясняване на техния истински характер.  
20. За държавната власт.  

 

 

  



Послание към читателя 
[Към второто издание, публикувано в Страсбург през 1539] 

В Първото Издание на този труд, без да очаквам успеха, който Бог в голямата Си 
доброта счете за угодно да му даде, като цяло изпълних работата си без особен 
ентусиазъм, както обикновено при тривиалните начинания. Но когато разбрах, че 
всички праведни са я приели с благосклонност, каквато никога не съм смеел да 
пожелая, още по-малко да се надявам за нея, бивайки искрено уверен, че съм получил 
повече, отколкото заслужавам, реших, че ще бъде много неблагодарно, ако не се 
постарая, поне според моите скромни способности, да отговоря на голямата доброта, 
която беше изразена към мен, и която спонтанно ме подтикна към прилежност. Затова и 
не искам друга благосклонност от прилежните за моя нов труд освен тази, с която те 
вече са ме дарили отвъд моите заслуги. Чувствувам се толкова много задължен, че ще 
бъда доволен, ако не се счете, че съм отговорил зле на благодарността, която дължа. 
Бих дал този отговор много по-рано, ако за почти цели две години Господ не ме беше 
изпитвал по изключителен начин. Но всичко е достатъчно навреме, ако е достатъчно 
добро. Ще смятам, че се е появило точно навреме, когато разбера, че то произвежда 
добър плод за Божията Църква. Мога да добавя, че моята цел в този труд беше да 
подготвям и обучавам студентите по теология за изучаването на Святата Книга, за да 
могат и да имат добро въведение в нея, и да могат да продължават в нея със сигурни 
стъпки, като виждат, че аз съм се постарал да дам такова обобщение на религията във 
всичките й части и да я систематизирам в такъв ред, че да не е трудна за никой който е 
правилно запознат с нея, да изясня и какво той главно трябва да търси в Писанието, и 
как трябва да разглежда това, което се съдържа в него. И така, като съм постлал пътя, 
не смятам за необходимо в каквито и коментари на Писанието, които бих издал след 
това, да влизам в дълги дискусии за учения или да се разпростирам върху общи неща, и 
затова винаги ще ги съкращавам. По този начин ще спестя на благочестивия читател 
много трудности и умора, ако той идва подготвен с познание за настоящия труд като 
важна предпоставка. Тъй като моят Коментар върху Посланието към римляните ще 
даде пример за този план, по-скоро ще го оставя да говори за себе си, вместо да го 
заявявам с думи. Сбогом, скъпи читателю, и ако извлечеш някакъв плод от моя труд, 
дай ми ползата от твоите молитви към Господа. 

Страсбург, 1 август 1539. 

 
 
 
 
 

  



Послание към читателя 
[Към френското издание, публикувано в Женева през 1545.] 

За да могат моите Читатели да имат по-голяма полза от настоящия труд, желая 
накратко да посоча ползите, които могат да извлекат от него. Като правя това, ще им 
покажа целта, към която трябва да се стремят и към която трябва да насочат 
вниманието си като четат. 

Макар че Святите Писания съдържат съвършено учение, към което не може да 
се добави нищо – било е угодно на нашия Господ да разкрие безкрайните съкровища на 
Своята мъдрост – все пак всеки човек, който не е добре запознат с тях, се нуждае от 
някакво ръководство и насока относно това какво трябва да търси в тях, за да не се лута 
насам-натам, а да следва определена посока и така да стигне до целта, за която Святият 
Дух го призовава. 

Следователно е дълг на онези, които са получили от Бога повече светлина от 
другите, да помагат на простите в това отношение и така да им подават ръката си, за да 
ги водят и да им помагат в намирането на обобщението на това, което Бог е счел за 
угодно да ни научи в Своето Слово. И така, това не може да се постигне по-добре от 
това да се разглеждат последователно главните теми, съдържащи се в християнската 
философия. Защото който разбира тях, ще бъде подготвен да постигне повече напредък 
в Божието училище за един ден, отколкото кой да е друг човек за три месеца, доколкото 
той в голяма степен знае към какво да отнесе всяко изречение и да има правило, чрез 
което да изпитва всичко, което му се представя. 

Тогава, като виждаме колко е необходимо по този начин да се помага на всички 
онези, които желаят да бъдат обучавани в учението за спасението, постарах се, според 
способността, която Бог ми е дал, да се занимая с това и с това в ума да съставя тази 
книга. И в началото писах на латински, за да бъде тя от полза за всички прилежни хора, 
от какъвто и народ да са; след това, желаейки да предам какъвто и да е плод, който се 
намира в нея, на моите френски сънародници, я преведох на собствения си език. Не 
смея да представям твърде силно свидетелство в нейна полза и да твърдя колко полезно 
ще бъде четенето й, за да не оценявам своя труд твърде високо. Обаче мога да обещая 
дотолкова, че тя ще бъде някакъв вид ключ, отварящ за всички Божии деца пряк и 
лесен достъп за разбирането на святата книга. Поради което, ако отсега нататък Господ 
ми даде средства и възможности да съставя някакви Коментари, ще използвам 
възможно най-голяма краткост, тъй като няма да има повод да правя дълги отклонения, 
тъй като по този начин съм описал всички теми, които се отнасят за християнството. 

И тъй като сме принудени да признаем, че всяка истина и здраво учение 
произтичат от Бога, ще се осмеля да заявя какво мисля за този труд, признавайки, че 
това е Божие дело, а не мое. Наистина, на Него трябва да се припише похвалата за 
написването на тази книга. Затова моето мнение за този труд е следното: Увещавам 
всички, които почитат Господнето Слово, да четат тази книга и прилежно да запишат в 
паметта си, ако могат, на първо място, да имат обобщение на християнското учение, и, 
на второ място, въведение за полезно четене и на Стария, и на Новия Завет. Когато 
направят това, ще знаят от опит, че не съм желаел да се налагам над тях с думи. Ако 
някой не е способен да разбере всичко, което се съдържа в нея, той не трябва да се 
предава на отчаяние; а да продължава винаги да чете, надявайки се, че един текст ще 



му даде по-добро обяснение от друг. Над всичко бих препоръчал винаги да се прави 
отнасяне към Писанието в разглеждане на доказателствата, които привеждам от него. 

 
 

Послание към читателя 
[Към последното издание, ревизирано от автора] 

В Първото Издание на този труд, без да очаквам успеха, който Бог в голямата Си 
доброта счете за угодно да му даде, като цяло изпълних работата си без особен 
ентусиазъм, (както обикновено при тривиалните начинания;) но когато разбрах, че е 
бил приет от почти всички праведни с благосклонност, която никога не съм смеел да 
искам, още по-малко да се надявам на нея, колкото повече искрено осъзнавах, че 
приемането му е отвъд моите заслуги, толкова повече смятах, че ще бъде 
неблагодарност от моя страна, ако, заради много любезните пожелания, които бяха 
изразени към мен и които сами изглеждаха че ме подканват към прилежност, не се 
постарая да отговоря, поне според моите скромни способности. Това се опитах да 
направя не само във Второто издание, но и във всяко последващо, в което този труд 
получаваше някакво допълнение. Но макар че не съжалявам за положения труд, никога 
не съм се чувствувал доволен, докато книгата не беше подредена по начина, в който 
сега се явява. Сега вярвам, че тя ще може да се представи достойно пред съда на всички 
мои читатели. Като ясно доказателство за прилежността, с която се потрудих да 
изпълня това служение към Божията Църква, моля за позволение да спомена, че 
последната зима, когато си мислех, че умирам от пристъпи на малария, колкото повече 
болестта ми се увеличаваше, толкова по-малко жалех себе си, за да оставя тази книга 
след мен, и така покажа някаква благодарност към праведните за тяхната любезна 
настойчивост. Бих желал да можех да им я дам по-скоро, но всичко е достатъчно скоро 
ако е достатъчно добро. Ще смятам, че се е появила в добро време когато я видя да 
произвежда повече ползи от преди за Божията Църква. Това е единственото ми 
желание. 

И наистина би било зле за мен, ако, незадоволен само с Божието одобрение, не 
бях способен да презря глупавите и извратени порицания на невежите, както и 
злобните и неправедни порицания на нечестивите. Защото макар че с Божието 
благословение моето най-горещо желание да разпространявам Неговото царство и да 
насърчавам общественото добро – макар че напълно осъзнавам, и призовавам Бога и 
Неговите ангели за свидетели, че откакто започнах да упражнявам служението на 
учител в Църквата, моята единствена цел беше да върша добро за Църквата като 
поддържам чистото учение на благочестието, и все пак вярвам, че никога е нямало 
човек, който да е по-атакуван, жилен и разкъсван от клевети [както от изявените 
врагове на Божията истина, така и много недостойни хора, които са се промъкнали в 
Църквата – както от монаси, които са извадили расата си от своите манастири, за да 
разпространяват зараза навсякъде, където отидат, така и от други изверги, не по-добри 
от тях]. След като това писмо към читателя влезе в печатарската машина, получих 
достоверна информация, че в Аугсбург, където е Имперския Конгрес, се 
разпространява слух за моето дезертиране към папството, и това се подхранва в 
княжеските дворове по-охотно, отколкото може да се очаква. Това, без съмнение, е 
отмъщение към мен от онези, които определено не са незапознати с многобройните 



доказателства за моето постоянство – доказателства, които, докато отхвърлят 
лъжливото обвинение, ме защитават срещу него заедно с всички хуманни и 
безпристрастни съдии. Но дяволът с цялата си сган греши, ако си представя, че като ме 
атакува с порочни лъжи, може да охлади ревността ми или да намали моите усилия. Аз 
вярвам, че Бог, в Своята безкрайна доброта, ще ми даде сили да издържа с 
непоколебимо търпение в пътя на Неговото свято призвание. За това ще дам на 
блегочестивия читател ново доказателство в това издание. 

Мога да добавя, че моята цел в този труд беше така да подготвя и обуча 
кандидатите за свято служение, за изследване на святата книга, че те да имат както 
лесно въведение в нея, така и да могат да я изследват с непоколебима стъпка; защото, 
ако не греша, съм дал обобщение на религията във всичките й части и съм я представил 
накратко в ред, който ще направи да бъде лесно за всеки, който го разбира правилно, да 
изясни и какво трябва главно да търси в Писанието, и към какво да отнася това, което 
се съдържа в него. Като съм проправил така пътя, тъй като няма да бъде необходимо в 
коментарите върху Писанието, които по-късно мога да издам, да влизам в дълги 
дискусии по доктринални въпроси и да се разпростирам върху общи неща, ще ги 
сбивам в тясна насока. По този начин ще се спестят много проблеми и умора за 
благочестивия читател, ако той идва подготвен с познание за настоящия труд като 
необходима предпоставка. Тъй като следваната тук система е поставена като огледало 
във всички мои Коментари, мисля, че е по-добре да я оставя да говори сама за себе си, 
вместо да давам някакво словесно обяснение за нея. 

Довиждане, любезни читателю: ако извлечеш някаква полза от моя труд, 
подкрепи ме със своите молитви пред нашия небесен Баща. 

Женева, 1 август 1559. 

Ревността на онези, чиято кауза възприех, 
Разду една кратка защита до цяла книга. 
“Изповядвам, че съм един от онези, които чрез печалбата 
пишат, и чрез писането печелят.” – Августин, Посл. 7. 



Книга I. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА СЪЗДАТЕЛ. 

1. Познанието за Бога Създател и за нас самите са взаимносвързани. Как са 
взаимно свързани.  

2. Какво означава да познаваме Бога и накъде е насочено познанието за Него.  
3. Познанието за Бога е естествено вложено в умовете на хората.  
4. Това познание е или подтиснато, или извратено, отчасти поради невежество, 

отчасти поради злоба.  
5. Познанието за Бога блести в наредбата на вселената и непрекъснатото й 

управление.  
6. Писанието е нужно като ръководство и учител за всеки, който иска да дойде при 

Бога Създател.  
7. Писанието трябва да бъде потвърдено от свидетелството на Духа. Така неговата 

власт може да бъде установена като сигурна; и е нечестива лъжа, че неговата 
вярност зависи от преценката на Църквата.  

8. Доколкото става въпрос за човешкия разум, налице са достатъчно сериозни 
доказателства за установяване на вярността на Писанието.  

9. Фанатиците, като изоставят Писанието и се опират на откровенията, отхвърлят 
всички принципи на благочестие.  

10. Писанието, за да поправя всякакво суеверие, издига единствено истинския Бог 
над всички богове на езичниците.  

11. Незаконно е да се приписва видима форма на Бога, и като цяло всеки, който 
издига идоли, въстава срещу истинския Бог.  

12. Как Бог да бъде така разграничен от идолите, че единствено на Него да се отдава 
съвършена почит.  

13. В Писанието, още от самото Сътворение, сме учени за едно естество на Бога, 
което съдържа три Личности.  

14. Дори в Сътворението на вселената и всички неща Писанието с безпогрешни 
белези разграничава истинския Бог от лъжливите богове.  

15. Разглеждане на човешкото естество като създадено, на качествата на душата, на 
Божия образ, на свободната воля и на първоначалната цялост на човешкото 
естество.  

16. Бог чрез Своята власт храни и поддържа света, създаден от Него, и управлява 
частите му чрез Своето провидение.  

17. Как можем с най-голяма полза за нас да прилагаме това учение.  
18. Бог така използва делата на нечестивите и така насочва техните умове да 

извършват Неговите съдби, че остава чист от всякакво нечестие.  

   



Глава Първа 

1. ЗНАНИЕТО ЗА БОГА И ЗНАНИЕТО ЗА НАС САМИТЕ СА ВЗАИМНО 
СВЪРЗАНИ. ЕСТЕСТВОТО НА ТАЗИ ВРЪЗКА. 

Раздели. 

1. Обобщение на истинската мъдрост, а именно, познанието за Бога и за нас самите. 
Следствията от второто.  

2. Следствия от познанието за Бога в смиряването на нашата гордост, разкриването на 
нашето лицемерие, показване на абсолютните съвършенства на Бога и нашата крайна 
безпомощност.  

3. Следствията от познанието за Бога показани чрез примерите,  
1. на святите патриарси;  
2. на святите ангели;  
3. на слънцето и луната.  

1. Без познание за себе си няма познание за Бога. 

Нашата мъдрост, доколкото може да се нарече истинска и здрава Мъдрост, се 
състои почти изцяло от две части: познание за Бога и познание за себе си. Но тъй като 
тези двете са свързани с много връзки, не е лесно да определим кое от двете предхожда 
и дава произход на другото. Защото, преди всичко, никой човек не може да изследва 
себе си без веднага да обърне своите мисли към Бога, в Когото живее и се движи; 
защото е съвършено очевидно, че дарбите, които притежаваме, не е възможно да са от 
самите нас; та дори самото ни естество не е нищо друго освен съществуване само в 
Бога. На второ място, тези благословения, които непрекъснато валят върху нас от 
небето, са като потоци, водещи ни към извор. Тук отново безкрайността на доброто, 
което лежи в Бога, става по-очевидна в контраста с нашата бедност. Конкретно, 
нещастната разруха, в която ни е хвърлил бунтът на първия човек, ни принуждава да 
обърнем очите си нагоре; не само че като сме гладни и умиращи да търсим от там това, 
което искаме, но и бивайки подбудени от страх, да се научим на смирение. И тъй като в 
човека съществува нещо като свят на нещастие и, откакто сме били лишени от 
божественото облекло, нашият оголен срам разкрива огромно множество от позорни 
качества, всеки човек, бивайки ужилен от съзнанието за своето нещастие, по този начин 
задължително придобива поне някакво познание за Бога. Така нашето усещане за 
невежество, суета, нужда, слабост, накратко, извратеност и тление, ни напомня (виж 
Калвин върху Йоана 4:10), че в Господа, и само в Него, обитава истинската светлина на 
мъдростта, здрава добродетел, изобилна доброта. Така сме подтиквани от нашите зли 
неща да разбираме Божиите добри неща; и, наистина, не можем да се стремим към Него 
искрено докато не започнем да се отвращаваме от себе си. Защото кой човек не е 
склонен да уповава на себе си? Всъщност кой не уповава по този начин в себе си, 
когато не познава себе си, тоест, докато е доволен от своите си дарби и не осъзнава и не 
мисли за своето нещастие? Следователно, всеки човек, когато започне да опознава себе 
си, не само е принуден да търси Бога, но също е воден за ръка да го намери. 

2. Без познание за Бога няма познание за себе си. 

От друга страна е очевидно, че човек никога не придобива истинско познание за 
себе си докато предварително не е съзерцавал Бога и след това съзерцание е погледнал 
към себе си. Защото (такава е вътрешната ни гордост) ние винаги изглеждаме сами на 



себе си праведни, почтени, мъдри, святи, докато не бъдем убедени с ясни доказателства 
за нашата неправедност, порочност, глупост и нечистота. Обаче, ние не биваме 
убедени, ако гледаме само себе си, а не и Господа – като Той е единственият стандарт, 
чрез прилагането на който може да се създаде това убеждение. Защото, тъй като ние 
всички по естество сме податливи на лицемерие, всяко празно подобие на праведност е 
достатъчно да ни задоволи вместо самата праведност. И тъй като вътре в нас или около 
нас не се вижда нищо, което да не е опетнено с много голяма нечистота, докато държим 
умовете си в границите на човешката нечистота, всичко, което е в някаква малка степен 
по-малко замърсено, ни доставя удоволствие като че ли е най-чисто, точно както окото, 
на което не е било представяно нищо друго освен черно, възприема някой предмет с 
белезникав или дори кафеникав оттенък за съвършено бял. Дори телесните усещания 
могат да дадат и по-силно представяне за това доколко сме заблудени в оценяването на 
силата на ума. Ако по пладне погледнем или към земята, или към околните предмети, 
открити за погледа ни, смятаме, че сме надарени с много силно и проникващо зрение; 
но когато погледнем нагоре към слънцето и се взрем право в него, зрението, което се 
справя превъзходно на земята, веднага бива така ослепено и замъглено от блясъка, че 
ни задължава да признаем, че нашата съобразителност в разпознаването на земните 
предмети е само неяснота, когато се приложи за слънцето. Така става и с оценяването 
на нашите духовни качества. Докато не виждаме отвъд земята, ние сме доста доволни 
от нашата си праведност, мъдрост и добродетел; наричаме себе си с най-ласкателни 
думи и изглеждаме почти като полубогове. Но веднъж като започнем да издигаме 
мислите си към Бога и да разсъждаваме за това какво Същество е Той, и колко 
абсолютно е съвършенството на онази праведност, мъдрост и добродетел, с които 
трябва да бъдем съобразени като стандарт, това, което преди това ни е доставяло 
удоволствие с лъжливото си показване на праведност, ще стане замърсено с най-голяма 
нечистота; което лъжливо ни се е налагало с името на мъдростта, ще ни отврати с 
крайната си глупост; и което е представлявало вид на добродетелна сила, ще бъде 
осъдено като най-нещастно безсилие. Толкова далеч са тези качества в нас, които 
изглеждат най-съвършени, от съобразяването с божествената чистота. 

3. Човекът пред Божието величие 

Оттук е и този ужас и удивление, с който, както Писанието навсякъде описва, 
святите мъже са били поразявани и смайвани, когато са виждали Божието присъствие. 
Когато видим онези, които преди това са стоели твърдо и уверено, така да се тресат от 
ужас, че страхът от смъртта ги обхваща, та дори са погълнати и унищожени, изводът, 
който трябва да направим, е, че хората никога не са истински докоснати и впечатлени с 
изобличение за свояга нищожност докато не сравнят себе си с Божието величие. Чести 
примери за това вцепеняване от ужас има и в Книгата Съдии, и в Пророческите 
Писания; дотолкова, че сред Божия народ е бил чест изразът, “Ще умрем, защото 
видяхме Бога.” Оттук и Книгата Йов, също, в смиряването на хората чрез изобличение 
за тяхната глупост, слабост и нечистота, винаги извлича основния си аргумент от 
описанията на Божествената мъдрост, добродетел и чистота. Това не е без причина: 
защото виждаме Авраам, че е толкова по-готов да признае, че е пръст и пепел, колкото 
повече се приближава за да види Господната слава, а Илия не е способен да очаква с 
непокрито лице Неговото приближаване; толкова ужасна е гледката. И какво може да 
направи човек, който е само гнилота и червей, когато дори самите херувими трябва да 
покриват лицата си в истински ужас? Несъмнено за това говори пророк Исая, когато 
казва, (Исая 24:23) “Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами, когато 



Господ на Силите ще царува”; тоест, когато изяви Своя блясък и даде да го видим 
отблизо, и най-ярките предмети ще бъдат като покрити с тъмнина в сравнение с него. 

Но макар че познание за Бога и познание за себе си са взаимно свързани, 
правилният ред изисква да разглеждаме на първо място първото, а след това да слезем 
до второто. 

 

2. КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ПОЗНАВАМЕ БОГА. ЦЕЛТА НА ТОВА ПОЗНАНИЕ. 

Раздели. 

1. Определение за познанието за Бога Създател. Същността на това познание и как то 
трябва да се употребява.  

2. Допълнителен пример за употребата, заедно с необходимо порицание на празното 
любопитство и опровержение на епикурейците. Божият характер такъв, какъвто се 
разкрива на благочестивия ум, противопоставен на абсурдните възгледи на 
епикурейците. Определение за религия.  

1. Благочестието е предпоставка за познанието за Бога. 

Под познание за Бога разбирам това, чрез което ние не само осъзнаваме, че има 
някакъв Бог, но също и осъзнаваме какво означава това за нас самите и какво е 
благоприятно за Неговата слава, какво, накратко, подобава да знаем относно Него. 
Защото, ако говорим правилно, не можем да кажем, че Бог е познат там, където няма 
религия или благочестие. Тук не говоря за този вид познание, чрез който хората, 
изгубени и под проклятие, осъзнават Бога като Изкупител в Христос Посредника. 
Говоря само за онова просто и първобитно познание, към което обикновеният подтик 
на природата би ни водил, ако Адам беше останал почтен. Защото макар че никой човек 
сега, в настоящата разруха на човешката раса, не възприема Бога нито като баща, нито 
като начинател на спасение, нито като милостив по някакъв начин, докато Христос не 
се намеси, за да ни донесе мир; все пак едно нещо е е да осъзнаваме, че Бог нашият 
Създател ни подкрепя чрез Своята мощ, управлява ни чрез Своето провидение, 
поощрява ни чрез Своята доброта, и ни дарява с всякакви благословения, а друго е да 
прегърнем благодатта на примирението, предложена ни в Христос. Тогава, тъй като 
Господ първо се явява, както в сътворението на света, така и в общото учение на 
Писанието, просто като Създател, а след това като Изкупител в Христос – от тук следва 
за Него двойно познание: и от тези двете първото трябва да се има предвид, а второто 
следва след това. 

Но макар че нашият ум не може да осъзнае Бога без да Му принесе някакво 
поклонение, не би било достатъчно просто да твърдим, че Той е единственото 
същество, на когото всички трябва да се покланят и да обожават, ако не сме убедени, че 
Той е изворът на всяка доброта и че трябва да търсим всичко в Него и на никое друго 
място освен в Него. Имам предвид следното: ние трябва да бъдем убедени не само че 
както едно време Той е създал света, така и го поддържа чрез Своята безкрайна сила, 
управлява го чрез Своята мъдрост, запазва го в Своята доброта, конкретно, управлява 
човешката раса със справедливост и правосъдие, търпи я с милост, защитава я със 
Своята закрила; но също че няма нито една частица светлина, или мъдрост, или 
справедливост, или мощ, или правота, или истина, която да може да се намери където и 



да е, която да не произтича от Него, и на която Той да не е първоизточник; по този 
начин можем да се научим да очакваме и да искаме всичко от Него, и с благодарение да 
приписваме на Него всичко, което получаваме. Защото това усещане на Божествените 
съвършенства е правилният учител, който да ни научи на багочестие, от което 
произтича нашата религия. Под благочестие имам предвид този съюз на 
страхопочитание и любов към Бога, който познанието за Неговите добри дарове 
вдъхновява. Защото, докато хората не почувствуват, че дължат всичко на Бога, че са 
пазени от Неговата бащинска грижа и че Той е източникът на всичките им 
благословения, така че не трябва да се търси нищо извън Него, те никога няма да Му се 
покорят в доброволно подчинение; докато не поставят цялото си щастие в Него, никога 
няма да предадате себе си напълно на Него в истина и искреност. 

2. Познанието за Бога включва упование и страхопочитание 

Следователно онези, които, разглеждайки този въпрос, се стремят да изследват 
каква е същността на Бога, само ни заблуждават с безплодни разсъждения – че за нас е 
от по-голям интерес да знаем какво същество е Бог и кои неща са угодни за Неговото 
естество. Каква полза има да се съгласим с Епикур в признаването на някакъв Бог, 
който е отхвърлил грижата за света и само се наслаждава в удоволствия? Накратко, 
каква полза има да познаваме Бог, с когото нямаме нищо общо? Следствието от нашето 
познание трябва да бъде, първо, да ни учи на почитание и страх, и, второ, да ни 
подбуди, под своето ръководство и поучение, да искаме всяко добро нещо от Него и 
когато бъде получено, да Му благодарим. Как може представата за Бога да влезе в ума 
ти без незабавно да подбуди мисълта, че тъй като си Негово създание, ти си задължен, 
чрез самия закон на създанието, да се покориш на Неговата власт? Че животът ти се 
дължи на Него? Че каквото и да правиш, трябва да е обърнато към Него? Ако е така, 
тогава несъмнено следва, че твоят живот е бедствено извратен, ако не е подреден в 
покорство към Него, тъй като неговата воля трябва да бъде закона на живота ни. От 
друга страна, твоята представа за Неговото естество не е ясна, ако не Го приемеш като 
източник и произход на всяко добро. От това ще произлезе и увереност в Него, и 
желание да Му останеш верен, ако извратеността на човешкия ум не водеше ума 
настрана от правилната посока на изследванията. 

И така, преди всичко, набожният ум не си съставя никакъв Бог, а търси само 
единния истински Бог; нито си измисля за Него какъвто характер му е угодно, но е 
доволен Той да има характера, който самият Бог изявява за Себе Си, като винаги се 
пази с най-голяма прилежност да не наруши Неговата воля, да не се отклони с дръзка 
самонадеяност от правилния път. Който така познава Бога, осъзнавайки как Той 
управлява всички неща, уповава в Него като свой пазител и закрилник, и се оставя 
изцяло на Неговата вярност – като приема, че той е източник на всяко благословение, 
ако е в някакво затруднение или чувствува някаква нужда, незабавно се обръща към 
Неговата закрила и уповава на Неговата помощ – убеден, че Той е добър и милостив, се 
обляга на Него със сигурна увереност и не се съмнява, че, в божественото милосърдие, 
ще му бъде осигурена помощ във всяко време на нужда – признавайки Го за свой Баща 
и Господар, смята себе си задължен да почита Неговата власт във всичко, да почита 
Неговото величие, да се стреми към разширяването на Неговата слава и да се покорява 
на Неговите заповеди – смятайки го за справедлив Съдия, въоръжен със суровост за 
наказване на престъпления, вижда винаги пред себе си престола на съда. Стоейки в 
преклонение пред това, той обуздава себе си и се страхува да не предизвика гнева Му. 
Въпреки това, той не е толкова ужасен от мисълта за съда, че да желае да се оттегли, 



дори ако му се предостави средство за оттегляне; той Го възприема както като 
възмездител за нечести, така и като награда за праведните; защото разбира, че е 
еднакво присъщо на Неговата слава да събира и наказание за единия, и вечен живот за 
другия. Освен това, не само страхът от наказанието е това, което ни възпира от греха. 
Обичайки и почитайки Бога като свой Баща, зачитайки Го и покорявайки Му се като на 
свой Господар, дори и да нямаше ад, той би се разбунтувал срещу всякаква мисъл да Го 
нарани. 

Това е чистото и истинно благочестие, а именно, упование в Бога, съчетано със 
сериозен страх – страх, който както включва в себе си съзнателно страхопочитание, 
така и носи със себе си законно поклонение, както е предписано от закона. И трябва да 
бъде по-внимателно отбелязано, че всички хора безразборно отдават почит на Бога, но 
много малко наистина Го почитат. Отвсякъде има изобилие на показни церемонии, но 
искреността на сърцето е рядка. 

 

Глава Трета 

3. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА Е БИЛО ЕСТЕСТВЕНО ВЛОЖЕНО В ЧОВЕШКИЯ УМ 

Раздели: 

1. Познанието за Бога, изявено на всички, оставя нечестивите без извинение. 
Универсалната вяра и признаване на същестуването на Бога.  

2. Възражение – че религията и вярата в Божество са измислени от умели политици. 
Опровержение на възражението. Това универсално вярване е потвърдено от примерите 
на нечестивите и атеистите.  

3. То е потвърдено също и от напразните усилия на нечестивите да изгонят всякакъв страх 
от Бога от умовете си. Заключение, че познанието за Бога е естествено вложено в 
човешкия ум.  

1. Същността на този естествен дар. 

Ние твърдим, че е извън всякакъв спор, че в човешките умове съществува и то 
по естествен инстинкт някакво усещане за Божеството, тъй като самият Бог, за да 
попречи на човека да се извинява с незнание, е дарил всички хора с някаква представа 
за Божеството, като постоянно обновява и понякога увеличава паметта за нея, така че 
хората, осъзнаващи, че има Бог и че Той е техен Създател, да бъдат осъдени от съвестта 
си когато нито Му се покланят, нито посвещават живота си в служение на Него. 
Определено, ако има някаква част на света, където може да се предполага, че Бог не е 
познат, най-вероятно е такъв случай да съществува сред най-тъпите племена далеч от 
всякаква цивилизация. Но, както един езичник ни казва, няма народ, който да е толкова 
варварски, няма раса, която да е толкова дива, че да не е изпълнена с убеждението, че 
има Бог. Дори онези, които в друго отношение почти не се различават от животните, 
определено държат някакво чувство за религия; толкова дълбоко това общо убеждение 
държи ума, толкова здраво е отпечатано то в гърдите на всички хора. Тогава, тъй като 
от самото начало никога е нямало никаква част на света, нито град, нито дори дом без 
религия, това води до негласното признание, че усещането за Божеството е вписано във 
всяко сърце. 



Та дори и идолопоклонството е предостатъчно доказателство за този факт. 
Защото ние знаем колко неохотно човек принизява себе си, за да постави други 
създания над себе си. Затова, когато той избере да се покланя на дърво и камък вместо 
да избере да вярва, че няма Бог, очевидно е колко силно трябва да е това усещане за 
Божеството; тъй като е по-трудно то да се изличи от човешкия ум, отколкото да бъдат 
разрушени страстите на неговото естество – а те наистина биват разрушени, когато 
противно на своята естествена надменност той спонтанно смирява себе си пред най-
долния предмет като действие на почит към някакъв бог. 

2. Религията не е произволно изобретение 

Следователно, най-абсурдно е да твърдим, както някои правят, че религията е 
била измислена от сръчността и умението на няколко индивиди като средство да 
държат мнозинството от хората в съответното подчинение, а самите тези индивиди, 
докато учат другите да се покоряват на Бога, няма нищо в което да вярват по-малко 
освен в съществуването на Бог. Веднага признавам, че лукави хора са въвели огромен 
брой измами в религията с цел да подтикнат мнозинството към страхопочитание или да 
го поразят със страх, с цел да ги направят по-раболепни; но те никога не биха успели в 
това, ако преди това умовете на хората не са били пропити с желание за тази 
универсална вяра в Бога, от която, като от семе, израства склонността към религията. И 
е напълно невероятно онези, които лукаво са наложили религията върху своите по-
глупави ближни, да са напълно лишени от всякакво познание за Бога. Защото макар че 
и в древните времена е имало някои, и в днешно време не са малко онези, които 
отричат съществуването на Бога, въпреки това, искат или не искат, те от време на време 
чувствуват истината, която желаят да не познават. Ние не знаем за човек, който да се е 
впуснал в по-необуздано и безочливо презрение към Божеството от Калигула, и все пак 
никой не е показвал по-голям ужас от него, когато е бивало изявявано какво да е 
свидетелство за Божествения гняв. Така, колкото и да не е желаел, той се е тресял от 
страх пред Бога, Когото според свидетелствата се е стремял да осъди. Можете да 
видите същото нещо да се случва всеки ден с неговите съвременни подражатели. Най-
безочливият хулител на Бога бива най-лесно смущаван, треперейки и при шума на 
падащ лист. Как става това, освен чрез възмездие от Божественото величие, което 
поразява съвестта им толкова по-силно, колкото повече те се стараят да избягат от него. 
Наистина, те всички търсят скривалища, в които да се скрият от присъствието на 
Господа и отново да го изтрият от умовете си; но при всичките си усилия остават 
хванати в мрежата. Макар че понякога това убеждение да изглежда, че изчезва за миг, 
то незабавно се връща и нахлува с нов устрем, така че всяка пауза на облекчение от 
гризенето на съвестта прилича на съня на отровения или лудия, който няма спокойна 
почивка в съня, но непрекъснато е измъчван от тежки ужасни сънища. Следователно, 
дори нечестивите са пример за факта, че в човешкия ум винаги съществува някаква 
представа за Бога. 

3. Истинската доброта е невъзможна 

Следователно, всички хора със здрав разум ще твърдят, че усещането за 
Божеството е неизличимо врязано в човешкия ум. И това, че тази вяра е естествено 
вложена във всички и здраво основана като че ли е в самите ни кости, бива поразително 
потвърдено от упорството на нечестивите, които, дори и яростно да се борят, са 
неспособни да се освободят от страха от Бога. Макар Диагор и други от неговия вид да 
са доволни от това, което се е вярвало през всички векове относно религията, и макар 



Дионисий да се подиграва с небесния съд, това е само сардонично хилене; защото 
червеят на съвестта, по-остър от горяща стомана, ги гризе отвътре. Аз не съм съгласен с 
Цицерон, че грешките намаляват с времето и че религията се увеличава и става все по-
добра с всеки ден. Защото светът (както накратко ще видим) се стреми с цялата си сила 
да отърси от себе си всяко познание за Бога и извращава поклонението си по безброй 
начини. Аз само казвам, че, когато глупавото коравосърдечие, което нечестивите 
грижливо държат в себе си като средство за презрение към Бога, отслабне, усещането 
за Божеството, което те искат над всичко да изчезне, е все още силно, и сега, и тогава 
продължава да се проявява. Откъдето си правим извода, че това не е учение, което 
първо се учи в училище, но учение, което всеки човек притежава още от утробата на 
майка си; самото естество на което не позволява на никой индивид да го забрави, макар 
и много хора с всичка сила се опитват да го забравят. 

Нещо повече, ако всички са родени с явната цел да се учат да познават Бога, и 
ако познанието за Бога, когато не успява да постигне тази цел, е преходно и празно, 
ясно е, че всички онези, които не насочват всички мисли и действия на живота си към 
тази цел, не могат да изпълнят закона на собственото си естество. Този факт не може да 
избяга от наблюденията на философите. Защото именно това има предвид Платон (във 
Федон), когато поучава, както на много други места, че върховното добро за душата се 
състои в подражание на Бога; т.е., чрез познанието за Него тя бива напълно 
проебразена в Него. Така също Грил, в Плутарх (lib. guod bruta anim. ratione utantur) 
спори най-умело, когато твърди, че, ако някога религията бъде забранена в живота на 
хората, те не само че по никакъв начин не са по-превъзходни, но и в много отношения 
са много по-нещастни от диваците, защото, изложени на толкова много форми на зло, 
те непрекъснато влачат трудно и нещастно съществувание: следователно, единственото 
нещо, което ги прави превъзхождащи, е поклонението пред Бога, чрез което единствено 
те се стремят към безсмъртие. 

 

  



Глава Четвърта 

4. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА Е ЗАГЛУШЕНО ИЛИ ИЗВРАТЕНО ОТ 
НЕВЕЖЕСТВО ИЛИ ЗЛОБА 

Раздели: 

1. Познанието за Бога е подтискано от невежество, като много отпадат в суеверие. Такива 
хора, обаче, са без извинение, тъй като тяхната заблуда е придружена от гордост и 
упоритост.  

2. Упоритостта е съдружник на безбожието.  
3. Никое основание не може да оправдае суеверието. Това се доказва първо от разума и 

второ от Писанието.  
4. Нечестивите никога не идват доброволно в Божието присъствие. Оттук идва и тяхното 

лицемерие. Затова, също, тяхното усещане за Божеството не ги води до добри 
резултати.  

1. Суеверието. 

Но макар опитът да свидетелствува, че във всички има божествено посадено 
семе на религия, едва ли се намира един на сто, който да го храни в сърцето си, и няма 
нито един, в който то да израства до зрялост; толкова далеч е то да произросте плод на 
времето си. Нещо повече, докато някои пропиляват себе си в суеверни ритуали, а други 
съзнателно се отвръщат нечестиво от Бога, резултатът е, че по отношение на 
истинското познание за Него всички са толкова извратени, че в никоя част на света не 
може да се намери истинско благочестие. Като казвам, че някои изпадат в суеверие, 
нямам предвид, че тяхната прекомерна глупост ги освобождава от вината; защото 
слепотата, в която се мъчат, почти непременно е придружена от суетна гордост и 
упоритост. Сместа от суета и гордост се проявява в това, че когато нещастниците 
наистина търсят Бога, вместо да се издигнат по-високо от самите себе си, както трябва 
да направят, те Го измерват според своята плътска глупост и, пренебрегвайки 
сериозното изследване, се отвличат, за да задоволят любопитството си в празни 
разсъждения. Затова и не Го осъзнават в характера, в който Той се изявява, но си Го 
представят това, което тяхното безразсъдство измисля. Докато тази бездна остава 
отворена, те не могат да направят и една стъпка без да се втурнат презглава към 
унищожение. С такава представа за Бога нищо от това, което те могат да се опитат да 
предложат като поклонение или покорство, не може да има някаква стойност в 
Неговите очи, защото това, което те почитат, не е Той, а бълнуванията и въображението 
на тяхното си сърце. Този извратен процес е превъзходно описан от Павел, когато 
казва, че “считайки себе си за мъдри, те оглупяха” (Рим. 1:22). Преди това той казва, че 
“извратиха се в своите бълнувания,” но за да не ги счете никой за невинни, след това 
добавя, че има причина да бъдат заслепени, защото, нежелаещи истинско изследване, 
приписващи на себе си повече, отколкото имат право да правят, те от своето си сърце 
се стремят към тъмнината, дори омайват сами себе си с извратени, суетни мисли. 
Следователно тяхната глупост, следствие не само от суетно любопитство, но и от 
порочно желание и надменна самоувереност в следване на забранено познание, не може 
да бъде извинена. 

2. Съзнателно отвръщане от Бога 



Изразът на Давид, (Псалм 14:1; 53:1) “Глупакът рече в сърцето си, Няма Бог,” се 
прилага предимно за онези, които, както ще стане явно след малко, заглушават 
естествената светлина и съзнателно правят себе си глупци. Виждаме как много хора, 
след като са се закоравили в дръзкия път на греха, безумно отхвърлят всякакво 
напомняне за Бога, дори когато им е спонтанно внушавано отвътре, чрез естествените 
чувства. За да покаже колко отвратителна е тази лудост, псалмистът ги описва като 
откровено отричащи, че има Бог, защото, макар да не отричат Неговата същност, те 
отричат Неговата справедливост и провидение и Го представят като седящ бездейно в 
небето. Нищо не е по-противно на Божието естество от това да отхвърли управлението 
на света, оставяйки го на случайността, и така да не вижда всички престъпления на 
хората, че те да могат да своеволствуват с безнаказаност в своите зли пътища; от което 
следва, че всеки човек, който се отпуска в самоувереност след като е заглушил всякакъв 
страх от Божествения съд, всъщност отрича, че има Бог. Като справедливо наказание за 
нечестивите, след като са затворили очите си, Бог прави сърцата тъпи и натежали, и 
затова те гледайки, не виждат (Мат. 13:14-15; сравни Исая 6:9-10 и Пс. 17:10). 
Наистина, Давид е най-добрият тълкувател на собствените си думи, когато на друго 
място казва, че нечестивият “няма страх от Бога в очите си” (Пс. 36:1) и, отново, “в 
сърцето си казва, Бог е забравил; скрил е лицето Си; никога няма да види” (Пс. 10:11). 

Така, макар да са принудени да признаят, че има някакъв Бог, те, обаче, Го 
лишават от Неговата слава като отричат Неговата сила. Защото, както Павел заявява, 
“Ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да отрече сам Себе Си” (2 
Тим. 2:13); така че онези, които си правят мъртъв и ням идол, настина отричат Бога. 
Нещо повече, трябва да се отбележи, че макар те да се борят със собствените си 
убеждения и охотно игонват Бога не само от собствените си умове, но и от небето, 
тяхното безумие никога не е така пълно, че да ги освободи от това да бъдат привлечени 
пред Божествения съд. Все пак, тъй като никакъв страх не ги възпира от това да се 
противопоставят със сила на Бога, докато те са движени от този сляп нагон, не може да 
се отрече, че преобладаващото състояние на ума им по отношение на Него е дивашко 
невежество. 

3. Не трябва да моделираме Бога според собствените си прищявки 

Така суетният предлог, който много хора използват, за да прикрият своето 
суеверие, е опроверган. Те смятат, че е достатъчно да имат някаква религиозна ревност, 
колкото и абсурдна да е, без да отчитат, че истинската религия трябва да бъде 
съобразена с Божията воля като свой непогрешим стандарт; че Той никога не може да 
отрича сам Себе Си и не е призрак или фантом за да бъде преобразяван според 
капризите на всеки отделен човек. Лесно е да видим как суеверието, със своите 
лъжливи тълкувания, се подиграва на Бога докато се опитва да Му угоди. То 
обикновено се залавя само за неща, за които Той е заявил, че нямат никаква стойност, 
докато презрително пренебрегва или дори неприкрито отхвърля нещата, които Той 
открито заповядва или за които сме уверени, че са Му угодни. Следователно онези, 
които създават въображаемо поклонение, се покланят и обожават само своите щури 
фантазии; всъщност, те никога не биха посмели така да си играят с Бога, ако 
предварително не Го бяха измислили според своите детински схващания. Затова и това 
смътно и буждаещо мнение за Божеството е наречено от апостола незнание за Бога: 
“Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са 
богове” (Гал. 4:8). И на друго място заявява, че ефесяните са били “без Бог” (Еф. 2:12) 
във времето, когато са се лутали без никакво точно познание за Него. Поне в това 



отношение има малко значение дали вярваш в съществуването на един Бог или на 
множество богове, тъй като и в двата случая, като се отклоняваш от истинския Бог, не 
ти остава нищо освен един отвратителен идол. Следователно, остава да заключим 
заедно с Лактанций (Instit.Div. lib i. 2,, 6,), “Никоя религия не е истинска, ако не е 
съобразена с истината.” 

4. Лицемерие 

Към тази грешка те добавят и втора, а именно, че когато мислят за Бога, това е 
против тяхната воля; като никога не се приближават до Него ако не бъдат привлечени в 
Неговото присъствие, и когато са там, вместо доброволния страх, произтичащ от 
почитта към Божественото величие, чувствуват само онзи принуден и робски страх, 
наложен от Божествения съд, съд, от който, поради невъзможността да избягат, те са 
принудени да се страхуват, но в същото време, докато се страхуват от него, те също го 
и мразят. Поговорката на Стаций важи за неблагочестието, и то само за него: “Страхът 
е този, който първи е въвел боговете в света” (Theb. lib. i. ). Онези, чиито наклонности 
са в противоречие с Божията справедливост, знаейки, че Неговият съд е бил издигнат за 
наказване на престъпленията, искрено желаят този съд да бъде премахнат. Под влияние 
на това чувство те всъщност воюват против Бога, тъй като справедливостта е едно от 
Неговите същностни качества. Осъзнавайки, че винаги са подвластни на Неговото 
могъщество, че и съпротивата, и избягването са невъзможни, те се страхуват и 
треперят. Затова, за да не изглежда, че осъждат величие, от което всички се страхуват, 
те прибягват към някакъв вид религиозен обред, като през това време никога не 
престават да омърсяват себе си с всякакъв вид пороци, и прибавят престъпление върху 
престъпление, докато нарушат святия закон на Господа във всяко едно от неговите 
изисквания и свеждат до нищо Неговата праведност; във всички обстоятелства те не са 
възпирани от своето приличие на страх дотолкова, че да не се впускат и наслаждават в 
нечестие, избирайки да задоволяват своите плътски нагони вместо да ги обуздават с 
юздата на Святия Дух. 

Но тъй като тази сянка на религия (тя едва ли дори заслужава да бъде наречена 
сянка) е лъжлива и суетна, лесно е да заключим колко много това объркано познание за 
Бога се различава от онова благочестие, което е вложено в гърдите на вярващите и от 
което произлиза истинската религия. И въпреки това лицемерите, с хитроумни 
криволичения, охотно демонстрират колко са близо до Бога, докато в същото време се 
отдалечават от Него. Защото макар целият живот да трябва да бъде един вечен процес 
на покорство, те се бунтуват без страх в почти всички свои действия и се стремят да Го 
умилостивят с няколко нищожни жертви; когато трябва да Му служат с цяло сърце и 
със свят живот, те се стремят да си осигурят Неговото благоразположение чрез глупави 
изобретения и ритуали без стойност. И дори се отдават още повече на своите 
унизителни удоволствия, защото си въобразяват, че могат да изпълнят своя дълг към 
Него с безсмислени жертви; накратко, когато тяхната увереност трябва да почива в 
Него, те Го оставят настрана и уповават на създания. Накрая въвличат себе си в такъв 
лабиринт от грешки, че тъмнината на невежеството скрива и в крайна сметка заглушава 
онези искри, които са били предназначени да им покажат Божията слава. Все още, 
обаче, продължава да съществува убеждението, че съществува някакво Божество, като 
растение, което не може да бъде напълно изкоренено, макар че е толкова извратено, че 
е способно да произведе само най-лошия плод. 



И така, сега имаме дори по-силно доказателство за аргумента, който сега 
защитавам, а именно, че усещането за Божеството е естествено вложено в човешкото 
сърце, защото дори самите нечестиви са принудени да го признаят. Когато не са 
притеснени, те могат да се присмиват на Бога, и да говорят дръзко и многословно с 
пренебрежение към Неговото могъщество; но когато покаквато и да е причина ги 
нападне отчаяние, то ги подбужда да Го търсят и да изговарят молитви за да Го 
призовават, доказвайки, че не са напълно невежи относно Бога, а извратено са 
подтискали чувства, които е трябвало преди това да бъдат изявени. 

 

 

Глава Пета 

5. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА Е ЯВНО ИЗЯВЕНО В СЪЗДАНИЕТО И В 
ЕЖЕМИНУТНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СВЕТА 

 

Тази глава се състои от две части: 

1. Първата, която заема първите десет раздела, разделя всички Божии дела на две големи 
групи и обяснява как познанието за Бога е показано във всяка една от тези групи. 
Първата група се разглежда в първите шест раздела, а другата в останалите четири; 

2. Втората част на главата показва, че като следствие от върховната глупост на хората, 
тези изявления на Бога, колкото и ясни да са, не водят до полезен резултат. Тази втора 
част, която започва с единадесети раздел, продължава до края на главата. 

Раздели: 

1. Невидимото и неразбираемо естество на Бога е направено до известна степен видимо в 
Неговите дела.  

2. Това е заявено от първата група дела, а именно, възхитителните движения на небето и 
на земята, симетрията на човешкото тяло и връзката на частите му; накратко, 
различните предмети, които са представени пред всяко око.  

3. Това е по-специално изявено в структурата на човешкото тяло.  
4. Срамната неблагодарност на пренебрежението към Бога, който е изявен вътре в нас по 

толкова различни начини. Още по-срамната неблагодарност да се обсъждат дарбите на 
душата без да се обръщаме към Този, Който ги е дал. Никое възражение не може да 
бъде основано върху какъвто и да е предполагаем организъм в душата.  

5. Силите и действията на душата, доказателство за нейното съществуване отделно от 
тялото. Доказателства за безсмъртието на душата. Възражение, че целият свят е 
получил живот от една душа. Отговор на възражението. Нечестието на това възражение.  

6. Заключение от това, което казано дотук, а именно, че всемогъществото, вечността и 
добротата на Бога могат да бъдат научени от първата група дела, т.е. онези дела, които 
са в съответствие с обикновените процеси в природата.  

7. Втората група дела, а именно, онези извън обикновените процеси в природата, дава 
ясно свидетелство за Божиите съвършенства, особено Неговата доброта, справедливост 
и милост.  

8. Също Неговото провидение, могъщество и мъдрост.  



9. Доказателства и показване на Божественото Величие. Тяхното използване, а именно, 
придобиването на божествено познание в съчетание с истинско благочестие.  

10. Способността на познанието за Бога да вдъхновява праведните с надеждата за бъдещия 
живот и да напомня на нечестивите за наказанията, запазени за тях. Нещо повече, 
неговата способност да съживява в сърцата на праведните усещане за божествената 
доброта.  

11. Втората част на главата, която описва глупостта и на учени, и на неучени, които 
приписват целия ред на нещата и възхитителното подреждане на Божественото 
Провидение на съдбата.  

12. Оттук следва и политеизмът с всичките си мерзости и безкрайните и непримирими 
спорове на философите относно Бога.  

13. Всички са виновни за бунт срещу Бога, извращаване на чистата религия, или като 
следват общите нрави, или нечестивия възглед на древността.  

14. Макар да сме озарени от чудната слава на създанието, ние не преставаме да следваме 
нашите си пътища.  

15. Нашето поведение е напълно без извинение, като тъпотата на възприятията се дължи на 
нас самите, макара да ни се напомня напълно за истинския път, както от устройството, 
така и от управлението на света.  

(Бог изявен в Своите сътворени дела, 1-10) 

1. Яснотата на откровението на Бога за Него самия ни лишава от всякакво 
извинение. 

Тъй като съвършенството на благословението се състои в познанието за Бога 
(сравни Йоана 17:3), Той е счел за угодно, за да не бъде лишен никой от средство да 
постигне щастие, не само да постави в умовете ни онова религиозно семе, за което вече 
говорихме, но и така да изяви Своите съвършенства в цялото устройство на вселената и 
всекидневно да изявява Себе Си пред очите ни, че да не можем да отворим очите си без 
да бъдем принудени да Го гледаме. Неговото естество, наистина, е непознаваемо, 
напълно отвъд всяка човешка мисъл; но върху всяко ото Неговите дела Неговата слава 
е изписана с букви, които са така ярки, така отчетливи, и така изразителни, че никой, 
колкото и тъп и неграмотен да е, да не може да се оправдава с незнание като свое 
извинение. Затова със съвършена истина псалмистът възкликва, “Ти, Който се обличаш 
със светлина като с дреха,” (Псалм 104:2); като че ли казва, че Бог за първи път е бил 
облечен във видимо облекло, когато при сътворението на света е изявил онези славни 
картини, на които виждаме видимо изразени Неговите съвършенства, на която и страна 
да се обърнем. На същото място псалмистът уместно сравнява обширните небеса с 
Неговата кралска скиния и казва, “Който полагаш високите Си обиталища над водите, 
правиш облаците Своя колесница и вървиш с крилата на вятъра,” изпращайки 
ветровете и светкавиците като Свои бързи посланици (Пс. 104:2-4). И тъй като славата 
на Неговата мощ и мъдрост е най-блестящо изявена на небето, то често се обозначава 
като Негов дворец (Пс. 11:4). И на първо място, накъдето и да обърнете очите си, няма 
нито една част в света, колкото и малка да е, която да не изявява поне някакви искри на 
красота; макара да е невъзможно да схванем огромното и красиво здание, разпростряно 
навсякъде, без да бъдем смазани от огромната тежест на славата. Затова авторът на 
Посланието към Евреите чудесно описва видимите светове като образи на невидимите 
(Евр. 11:3), като изящната постройка на света ни служи като огледало, в което можем 
да видим Бога, Който иначе е невидим. По същата причина псалмистът приписва език 
на небесните тела, език, който всички народи ръзбират (Пс. 19:1), като изявата на 
Божеството е твърде ясна, за да избегне вниманието на кой да е човек, колкото и тъп да 
е. Апостол Павел, заявявайки това още по-ясно, казва, “Понеже това, което е възможно 



да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на 
това, което е невидимо в Него, вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, 
разбираемо чрез творенията” (Рим. 1:20). 

2. Божествената мъдрост е изявена така, че да бъде видяна от всички. 

Като потвърждение за Неговата чудесна мъдрост, и небето, и земята ни 
представят с неизброими доказателства не само онези по-трудноразбираеми 
доказателства, които астрономията, медицината и всички естествени науки са 
предназначени да изявяват, но и доказателства, които се натрапват пред погледа на най-
неграмотния селянин, който не може да си отвори очите без да ги види. Наистина, 
онези, които са повече или по-малко запознати с онези свободни науки, с това са 
подпомогнати и подкрепени да придобият по-дълбоко разбиране в тайните дела на 
божествената мъдрост. Никой човек, обаче, дори да е незапознат с тези науки, не е 
лишен от способността да разпознава такива доказателства на съзидателна мъдрост, 
които могат да го подтикнат да застане във възхищение пред Създателя. Да се 
изследват движенията на небесните тела, да се определя тяхното положение, да се 
измерват разстоянията до тях и да се определят техните качества изисква умение и по-
внимателно изследване; и тъй като където те се използват, с това се разкрива по-пълно 
Божието Провидение, разумно е да предполгаме, че умът лети по-високо и придобива 
по-ясен поглед за Неговата слава. И все пак, никой, който използва очите си, не може 
да остане в незнание относно божественото умение, изявено толкова очевидно в 
безкрайното разнообразие, и в същото време в ясния и добре подреден ред на 
небесното множество; и следователно е ясно, че Господ е снабдил всеки човек с 
изобилни доказателства за Своята мъдрост. Същото е вярно по отношение на 
устройството на човешкото тяло. Да определиш връзката на неговите части, неговата 
симетрия и красота с умението на Гален (Lib. De Usu Partium), изисква специална 
съобразителност; и все пак всички хора признават, че човешкото тяло носи на себе си 
такива доказателства за изкусно умение, които са достатъчни да бъде прогласена 
възхитителната мъдрост на неговия Създател. 

3. Човекът като най-възвишеното доказателство за божествената мъдрост. 

Затова и ненапразно определени философи са нарекли човека микрокосмос 
(миниатюрен свят), като рядък образец на божествената мощ, мъдрост и доброта, и 
съдържащ в себе си чудеса, достатъчни за да разбудят умовете ни, ако сме готови да ги 
разбудим. По същия начин Павел, след като напомни на атиняните, че “могат да 
напипат Бога и да Го намерят,” веднага добавя, че “Той не е далеч от всеки един от нас” 
(Деян. 17:27); като всеки човек има в себе си несъмнено доказателство за небесната 
благодат, чрез която живее, движи се и съществува. Но ако за да разберем Бога не е 
необходимо да отидем извън самите нас, какво извинение би могло да има за 
ленивостта на на онзи човек, който не полага усилията да се вгледа в себе си, за да 
намери Бога? Поради същата причина Давид, след като за кратко прославя чудното 
Божие име и слава, които са изявени навсякъде, незабавно възкликва, “Какво е човекът, 
та да го помниш?” и отново, “От устата на бебетата и сучещите си укрепил сила” (Пс. 
8:2, 4). Така той заявява, не само че човешката раса е ярко огледало на делата на 
Създателя, но и че децата, които са на гърдите на своите майки, имат езици достатъчно 
изразителни, че да прогласяват Неговата слава без помощта на други оратори. Затова и 
той не се колебае да ги представи като напълно научени да опровергават лудостта на 
онези, които от дяволска гордост охотно заличават Божието име. Оттук е и текстът, 



който Павел цитира от Арат, “Ние сме Негово потомство” (Деян. 17:28), че 
превъзходните дарове, с които Той ни е надарил, свидетелствуват, че Той е наш Баща. 
По същия начин, от естествен инстинкт и от принудата на опита, езическите поети Го 
наричат Баща на хората. Наистина, никой доброволно и с желание не би посветил себе 
си на служение към Бога, ако преди това не е опитал Неговата бащинска любов и с това 
е бил привлечен да Го обича и почита. 

4. Но човекът неблагодарно се обръща против Бога. 

Но в това се проявява срамната неблагодарност на хората. Макар че вътре в себе 
си имат цяла фабрика, в която се извършват безброй от действията на Бога, и магазин, 
пълен с богатства с безценна стойност – вместо да избухнат в хваление, както са 
длъжни, те, обратното, се надуват все повече и се изпълват с гордост. Те чувствуват 
колко чудесно Бог работи в тях и техният собствен опит им разказва за огромното 
разнообразие от дарби, което дължат на Неговата щедрост. Независимо дали искат или 
не, те не могат да не знаят, че това са доказателства за Неговата Божественост, и все 
пак вътрешно ги подтискат. Те нямат възможност да надминат себе си, приписвайки си 
като свое това, което им е дадено от небето, изгасяйки светлината, предназначена ясно 
да изявява Бога в техните умове. 

Днес, обаче, земята носи върху себе си много чудовищни умове – умове, които 
не се страхуват да използват Божественото семе, вложено в човешкото естество, като 
средство за подтискане на Божието име. Може ли нещо да бъде по-отвратително от 
тази лудост в човека, който, намирайки Бога стотици пъти и в тялото си, и в душата си, 
прави това Негово превъзходство основание за отричане, че има Бог? Той няма да каже, 
че случайността го е направила различен от зверовете, които загиват; но, поставяйки 
природата като строител на вселената, той подтиска Божието име. Внезапните импулси 
на душата, нейните благородни качества и редки дарби, свидетелствуват за Божието 
действие по начин, който би направил неговото подтискане невъзможно, ако 
епикурейците, както толкова много циклопи, не ги използват като отправна точка, от 
която да водят още по-безочлива война срещу Бога. Дали в ръководството на такъв 
червей като човека се използват толкова много богатства на небесна мъдрост, и дали 
същата привилегия е отказана на цялата вселена? Да се твърди, че в душата има органи, 
които съответствуват на всяка от нейните способности, не само не скрива Божията 
слава, а по-скоро я изявява. Нека Епикур да ни казва каква смес от атоми, готвено месо 
и питиета може да превърне една част в отпадъци и друга част в кръв, и да направи 
всички членове отделно да изпълняват своето служение така внимателно като че ли са 
толкова много души, действуващи в общо съгласие под надзора на едно тяло. 

5. Объркването на създанието със Създателя. 

Но моята работа сега не е относно тази мръсотия: Аз по-скоро искам да се 
занимая с онези, които, водени настрана от несмислени лукавства, са склонни, като се 
обръщат косвено към учението на Аристотел, да го използват с цел както да 
опровергаят безсмъртието на душата, така и да лишат Бога от Неговите права. Под 
предлог че способностите на душата са организирани, те ги приковават за тялото, като 
че ли са неспособни на отделно съществуване, като се стараят според своето си 
естество, произнасяйки хваления към природата, да подтиснат Божието име. Но няма 
основание да се твърди, че качествата на душата са ограничени до изпълнението на 
телесни функции. Какво общо има тялото с измерването на небесата, изброяването на 



звездите, определянето на техните величини, относителни разстояния, скоростта на 
движение, и орбитите, които описват? Аз не отричам, че астрономията има своето 
значение; всичко, което имам предвид, е, че тези възвишени изследвания не се 
извършват от организирана симетрия, а от способностите на самата душа, напълно 
отделно от тялото. Единственият пример, който дадох, че напомни на читателя за много 
други. Бързите и гъвкави движения на душата в поглеждането от небето към земята, 
свързването на бъдещето с миналото, запазване на спомен за миналите години, та дори 
и формирането на собствени създания – нещо повече, нейното умение да прави 
удивителни открития и изобретявайки толкова много чудесни изкуства, са сигурен 
показател за Божието действие в човека. Какво да кажем за нейната дейност когато 
тялото спи, нейното множество от повтарящи се мисли, нейните много полезни 
предложения, много здрави аргументи, та дори и предчувствието за бъдещите неща? 
Какво друго да кажем, освен това, че човекът носи върху себе си печат на безсмъртие, 
който никога не може да бъде изтрит? Но как е възможно човекът да бъде божествен, а 
да не признава своя Създател? Можем ли, чрез силата да съдим, вградена в гърдите ни, 
да различаваме между справедливост и несправедливост, и все пак да няма Съдия в 
небето? Може ли в съня си все още да имаме някакви остатъци от разум, и все пак да 
няма Бог, Който бди в небето? Можем ли да бъдем обявени за изобретатели на толкова 
много изкусни и полезни предмети с цел Бог да бъде ограбен от Своето хваление, макар 
че опитът ни казва достатъчно ясно, че това, което притежаваме, ни е раздадено в 
неравни количества на различните хора от друга ръка? 

Думите на определени хора относно тайнствен дух съживяващ целия свят са не 
само глупави, но и напълно извратени. Такива хора се наслаждават на следния 
прославян стих от Вергилий: 

Първо, знай, че небето и твърдата форма на земята, 
И течащите води и звездния пламък, 
И двете излъчващи светила, една обща душа 
Вдъхновява и храни всички тях – и съживява цялото. 
Този действен ум, съдържащ се в целия космос, 
Обединява и се смесва с могъщата материя:  
От него хората и животните придобиват животворно дишане, 
И небесните птици, и морските зверове. 
Неземната енергия във всички е една 
И всяка душа е изпълнена с един и същ пламък. 

Смисълът на всичко това е, че светът, който е направен да изявява Божията 
слава, е създател сам на себе си. Защото същият поет на друго място възприема 
възглед, общ за гърци и латинци: 

Така някои мъдреци приписват на пчелата 
Някаква част от Бога и небесен ум; 
Защото Бог се движи и прониква във всичко, 
Небето, земята и морето, вселенската душа; 
Всички същества още от раждането си съдържат неговото естество, 
Човекът и звярът носят глътка животворен дух; 
Към него се връщат и, освободени от земните окови, 
Отлитат натам, откъдето са произлезли и се прибират отново при Бога; 
Отритват гроба и без страх от тлението, 
Обитават висшите небеса, и са звезди на небесния път. 



Тук виждаме как тези безсмислени разсъждения за вселенски ум, даващ живот и 
сила на света, са предназначени да пораждат и поощряват благочестие в ума ни. Имаме 
още по-ясно доказателство за това в извратените стихове, които безнравственият 
Лукреций е писал като следствие от същия принцип. Ясната цел е да се създаде някакво 
несъществено божество и по този начин да бъде изключен истинският Бог, от Когото 
трябва да се страхуваме и на Когото трябва да се покланяме. Признавам, наистина, че 
изразът, “Природата е Бог,” може да се използва благочестиво, ако се използва от 
благочестив ум; но тъй като то е неточно и грубо (по правилното е, че природата е 
редът, установен от Бога), в неща, които са толкова важни и по отношение на които се 
дължи особена почит, вредно е да се обърква Божеството с по-нисшите дела на 
Неговите ръце. 

6. Създателят разкрива Своето господство над създанието. 

Затова нека всеки от нас, разсъждавайки върху своето естество, да помни, че има 
един Бог, който управлява всички същества и, управлявайки, желае ние да Го 
уважаваме, да Го направим предметът на нашата вяра, поклонение и обожание. 
Всъщност, нищо не може да бъде по-безумно от това да се наслаждаваме на тези 
благородни дарби, които свидетелствуват за Божественото присъствие в нас и да 
пренебрегваме Онзи, Който според благоволението Си ни ги подарява. По отношение 
на Неговата мощ, колко славни са изявленията, чрез които Той ни подтиква към 
размишления за Него, освен, наистина, ако не си въобразяваме, че знаем чия енергия 
поддържа с едно слово безкрайното здание на вселената – в един момент правейки 
небето да трепти в гръм, изпращайки горящи светкавици и запалвайки цялата 
атмосфера; в друг момент правейки бурите да бушуват и изведнъж, за един миг, когато 
Му е угодно, установявайки пълно спокойствие; възпирайки морето, което изглежда 
постоянно заплашва земята с опустошение, както въздържа и въздуха; в един момент 
раздразняйки го до ярост чрез буйността на ветровете; в друг потушавайки неговия 
гняв и успокоявайки вълните му. Тук можем да споменем и онези ярки описания на 
божествената мощ, изобразявани от естествените явления, които се срещат в 
Писанието; но по-специално в книгата Йов и пророчествата на Исая. Аз, обаче, 
съзнателно ги пропускам, защото ще имам по-добър повод да ги представя, когато 
започна да разглеждам библейското описание на създанието ( Infra, chap. 14 s. 1, 2, 20, 
sq.). Тук само желая да отбележа, че този метод на изследване на божествените 
съвършенства, да се изследват характеристиките на Неговата благодат като отразени на 
небето и на земята, се използва както от тези, които са вътре в Църквата, така и от 
онези, които са извън нея. От Божията сила ние естествено сме водени да вземем под 
внимание Неговата вечност, тъй като това, от което всички неща водят своя произход, 
трябва по необходимост да е самосъществуващо и вечно. Нещо повече, ако се зададе 
въпросът каква причина първоначално Го е подтикнала да създаде всичко и сега да 
поддържа всичко, ще открием, че няма друга причина освен Неговата доброта. Но ако 
това е единствената причина, не трябва да се изисква нищо повече за да привлече 
любовта ни към Него; всяко създание, както ни напомня псалмистът, участвува в 
Неговата милост. “Добрите Му милости са върху всичките Му творения” (Пс. 145:9). 

7. Божието управление и съд. 

Във втората група Божии дела, а именно, онези, които са извън редовните 
явления във вселената, свидетелството за Неговите съвършенства е също толкова ясно 
във всяко отношение. Защото, като води човешките дела, Той така подрежда 



действията на Своето провидение, че да изявява всекидневно чрез най-ясни изявления, 
че макар всички да са по безбройни начини съучастници в Неговото изобилие, 
праведните са специални съдове на Неговото благоразположение, а нечестивите и 
извратените са специални съдове на Неговата суровост. Невъзможно е да се съмняваме 
в Неговото наказание за престъпления; докато в същото време Той по недвусмислен 
начин заявява, че е закрилник, дори възмездител за невинността, като излива 
благословения върху добрите, помага за техните нужди, успокоявайки ги и утешавайки 
ги в техните скърби, облекчавайки техните страдания и по всякакъв начин 
промисляйки за тяхната безопасност. И макар че често позволява на виновните да 
ликуват за кратко време в безнаказаност и невинните да бъдат тласкани в бедствие и 
дори да бъдат нечестиво и злобно подтискани, това не трябва да създава никаква 
несигурност относно безпристрастната справедливост на всичките Му дела. Дори 
трябва да се извлече обратният извод. Когато някое престъпление предизвика видимото 
проявление на Неговия гняв, това е защото Той мрази всички престъпления; а, от друга 
страна, това, че Той оставя много престъпления ненаказани, само доказва, че има 
запазено бъдещо осъждение, когато ще бъде нанесено наказанието, което сега е 
забавено. По същия начин, колко изобилно ни снабдява Той с поводи да виждаме 
Неговата милост, когато, както често се случва, продължава да дарява нещастните 
грешници с неуморна доброта, докато подчини тяхната извратеност и ги учеждава да се 
върнат с нежност, по-силна от родителската? 

8. Божията върховна власт над живота на хората. 

С това намерение псалмистът (Пс. 107), споменавайки как Бог по чуден начин 
дава внезапна и неочаквана помощ на нещастника, когато той е почти на ръба на 
отчаянието, било като го закриля когато той буждае в пустинята и внимателно 
връщайки го в правилния път, или като го снабдява с храна, когато умира от глад, или 
го освобождава, когато е пленник в железни окови и дълбоки тъчници, или като го води 
безопасно до пристанището след корабокрушение, или като го връща от вратите на 
смъртта като лекува болестите му, или, след като е изгорил нивите му с горещини и 
суша, го храни с реката на Своята благодат, или като издига най-малкиите сред хората 
и събаря могъщите от техните високи престоли – псалмистът, след като привежда 
примери за това описание, прави извода, че онези неща, които хората наричат случайни 
събития, са толкова много доказателства за Божественото провидение и по-специално 
за родителската доброта, даващи основания за радостта на праведните и в същото 
време затварящи устата на нечестивите. Но тъй като по-голямата част от човечеството, 
заробена от грешки, върви сляпа в това славно представление, той възкликва, че е рядка 
и особена мъдрост да разсъждаваш вниметално върху тези Божии дела, които много 
хора, изглеждащи най-остроумни в друго отношение, наблюдават без никаква полза. 
Наистина е вярно, че най-яркото изявлениена Божествената слава не намира и един 
истински наблюдател сред сто човека. 

Въпреки това, нито Неговата мощ, нито Неговата мъдрост са обвити в тъмнина. 
Неговата сила е ярко изявена, когато яростта на нечестивите, на пръв поглед 
непреодолима, бива смазана за един миг; тяхната надменност бива покорена, тяхната 
най-силна защита разбита, бронята им разбита на парчета, силата им е сломена, 
заговорите им осуетени без никакво усилие и безочието, което възвишава себе си над 
небесата, е захвърлено в дълбочините на земята. От друга страна, бедните биват 
въздигнати от праха и нуждаещите се са издигнати от бунището (Пс. 113:7), 
подтиснатите и оскърбените са избавени от бедствие, отчаяните са съживени с надежда, 



невъоръжените побеждават въоръжените, малкото побеждават многото, слабите 
побеждават силните. Превъзходството на божествената мъдрост се изявява в 
разпределянето на всички неща във времето им, объркването на мъдрите в света 
(сравни 1 Кор. 1:20) и в улавянето на мъдрите в лукавството им (1 Кор. 3:19; сравни 
Йов 5:13); накратко, в управлението на всички неща в съвършено съгласие с разума. 

9. Ние не трябва да измъчваме умовете си относно Бога; а трябва да Го 
съзерцаваме в Неговите дела. 

Виждаме, че няма нужда от дълга и трудна поредица от аргументи, за да 
придобием доказателства, които изявяват и потвърждават Божественото Величие. 
Малкото, които само докоснахме, показват, че те са близо до нас във всяка област, че 
можем да ги проследим с погледа си, или да ги посочим с пръст. И тук трябва отново да 
отбележим (виж гл. 2 разд. 2), че познанието за Бога, което сме поканени да развиваме 
в себе си, не е такова, което, задоволено с празни разсъждения, само прехвърча в ума 
ни, а познание, което се оказва съществено и плодотворно винаги, когато бъде 
правилно осъзнато и закоренено в сърцето. Господ изявява Себе Си чрез Своите 
съвършенства. Когато почувствуваме тяхната сила вътре в нас и осъзнаваме ползата от 
тях, познанието трябва да ни впечатли още по-животворно, отколкото ако просто си 
представяхме Бог, Чието присъствие никога не сме почувствували. Оттук е очевидно, 
че като търсим Бога, най-прекият път и най-добрият метод е да не се опитваме с 
безумно любопитство да проникваме в Неговото естество, което по-скоро трябва да 
бъде обожавано, а не подробно обсъждано, а да Го набюдаваме в Неговите дела, чрез 
които Той идва близо до нас, става познаваем и по определен начин предава Себе Си на 
нас. За това говори апостолът, когато казва, че не трябва да отиваме далеч, за да Го 
търсим (Деян. 17:27), защото чрез непрекъснатото действие на Неговото могъщество 
Той обитава във всеки един от нас. По същия начин Давид (Пс. 145; сравни Пс. 40:5), 
след като признава, че Неговото величие е неизследимо, продължава като изброява 
Неговите дела, заявявайки, че по този начин ще се разкрие Неговото величие. 
Следователно е правилно за нас също прилежно да продължаваме това изследване на 
Бога, което така грабва душата с възхищение, като в същото време създава 
действуващо впечатление върху нея. И, както Августин го изразява (в Пс. 144), тъй 
като сме неспособни да Го осъзнаем и сме смаяни от Неговото величие, правилно е да 
наблюдаваме Неговите дела и така да освежаваме себе си с Неговата доброта. 

10. Смисълът на това познание за Бога. 

Чрез така придобитото познание ние не само трябва да сме подтикнати да се 
покланяме на Бога, но също да бъдем възбудени и подтикнати към надеждата за 
бъдещия живот. Защото, наблюдавайки, че проявленията, които Господ дава както на 
Своята милост, така и на Своята суровост са само начални и непълни, трябва да си 
направим извода, че те без съмнение са само прелюдия към по-висши проявления, 
пълната сила на които е запазена за за друго състояние. Обратно, когато видим 
праведните наскърбени от нечестивите, нападнати от бедствия, затрупани с клевети и 
разкъсвани от обиди и презрение, докато, обратното, нечестивите процъфтяват, 
преуспяват, придобиват безгрижие и почести и всичко това в безнаказаност, ние трябва 
веднага да си направим извода, че ще има вечен живот, в който нечестието ще получи 
своето наказание, а праведността своята награда. Нещо повече, когато виждаме, че 
Господ налага Своята наказваща тояга върху праведните, можем още по-сигурно да 
заключим, че е още по-невъзможно неправедните да избягнат ударите на Неговия гняв. 



Има един много добре известен текст в Августин (De Civitat. Dei, lib. 1, c. 8), “Ако 
целият грях беше възмезден сега с открито наказание, можеше да се помисли, че нищо 
не е запазено за крайния съд; и от друга страна, ако никой грях не беше открито 
наказван сега, можеше да се предположи, че няма божествено провидение.” 

Следователно, трябва да се признае, че във всяко от Божиите дела, и по-
специално във всички тях, взети заедно, Божествените съвършенства са очертани като в 
картина и по този начин цялата човешка раса е поканена и привлечена да придобие 
познание за Бога, и като следствие от това познание да придобие истинско и пълно 
щастие. Нещо повече, докато Неговите съвършенства са най-живо очертани по този 
начин, единственото средство да потвърдим тяхното практическо действие и посока е 
да се вгледаме в себе си и да размислим как Господ вътре в нас изявява Своята 
мъдрост, могъщество и енергия – как изявява Своята справедливост, доброта и милост. 
Защото макар че Давид (Пс. 92:6) справедливо се оплаква от крайната слепота на 
нечестивите в това, че не размишляват върху Божията воля, проявена в управлението 
на човешката раса, това, което той казва на друго място (Пс. 40), е съвършено вярно, че 
в това отношение чудесата на божествената мъдрост са по-многобройни от космите на 
главата ни. Но засега оставям тази тема, тъй като тя ще бъде по-пълно разгледана по-
късно на времето й. 

(Въпреки това човекът, отказвайки да Го познава и да Му се покланя, изпада в 
суеверие и объркване, 11-12) 

11. Доказателствата за Бога в създанието не са ни от полза. 

Колкото и ярко да е проявлението, което Бог дава и за Себе Си и Своето 
безсмъртно царство в огледалото на Своите дела, толкова е голяма нашата глупост, 
толкова сме тъпи по отношение на тези ярки изявления, че не извличаме никаква полза 
от тях. Защото по отношение на устройството и възхитителната подредба на вселената 
колко малко са онези от нас, които, повдигайки очите си към небето или гледайки 
наоколо към различните области на земята, някога са помисляли за Създателя? Не Го 
ли пренебрегваме и не се ли задоволяваме мързеливо с наблюдаване на Неговите дела? 
А след това по отношение на свръхестествените явления, макар че се случват всеки ден, 
колко малко са онези, които ги приписват на управляващото Божие провидение – колко 
много са онези, които си въобразяват, че те са случайни последствия, причинени от 
сляпото въртене на колелото на случайността? Дори когато сме под ръководството и 
направлението на тези явления, ние по някакъв начин биваме принудени към 
съзерцание на Бога (нещо, което всеки човек трябва да изпита) и така сме водени да си 
съставим някакво впечатление за Божеството, ние веднага се откланяме в плътски 
мечти и извратено въображение и така чрез нашата суета изкривяваме небесната 
истина. Наистина, тук ние се различаваме един от друг в това, че всеки приспособява за 
себе си някаква конкретна грешка; но всички сме еднакви в това, че заместваме живия 
и истински Бог с чудовищни въображения – болест, която не е ограничена само до 
тъпите и вулгарни умове, но засяга и най-благородните и онези, които в други 
отношения са особено остроумни. 

Колко изобилно в това отношение всички философи изявяват своята глупост и 
липса на здрав разум? Да не говорим за другите, чиито глупости заслужават и по-
чудовищно описание, колко цялостно Платон, най-трезвият и най-религиозният от 
всички тях, се потапя в несмисленост? Какво да говорим за другите, когато 



ръководителите, които би трябвало да бъдат за пример, извършват такива груби грешки 
и се мъчат в такива илюзии? По същия начин, макар управлението на света да поставя 
учението за провидението отвъд всякакво съмнение, практическият резултат е същият, 
както ако се вярва, че всичко се люшка насам-натам според прищявките на 
случайността; толкова предразположени сме към суета и грешки. Тук все още говоря за 
най-изявените от философите, чиято лудост в извращаването на Божията истина 
надминава всякакви граници. 

12. Божието изявление е заглушавано от човешкото суеверие и грешките на 
философите. 

Оттук следва и този огромен поток от грешки, в който е потопен целият свят. 
Когато всеки отделен ум е някакъв лабиринт, не е чудно че не само всеки народ е 
възприел разни илюзии, но че и почти всеки човек си има свой си бог. Към мрака на 
невежеството се добавят предразсъдъци и необузданост и затова едва ли може да се 
намери човек без някакъв идол или измама като заместител на Божеството. Както 
водата блика от някой голям и пълноводен извор, така големи тълпи богове бликат от 
човешкия ум, като всеки човек си дава пълна свобода и измисля някаква специална 
форма на божественост, която да съответствува на собствените му възгледи. Тук не е 
необходимо да правим каталог на всички суеверия, залели целия свят. Той ще бъде 
безкраен; и самото извращение, дори когато не се казва нито една дума, ни дава 
изобилно свидетелство за слепотата на човешкия ум. Не говоря тук за грубия и 
неграмотен тъпак; а за срамната несмисленост на философите, коит се опитват чрез 
разума и учеността да проникнат в небесата! С колкоо по-висш гений е надарен някой и 
колкото повече е бил усаваршенствуван чрез науката и изкуствата, толкова по-
благовидна окраска дава той на своите мнения. Всички тези, обаче, ако бъдат 
изследвани по-отблизо, ще се окажат празно представление. Стоиците се гордеят със 
своето остроумие когато казват, че различните Божии имена могат да се извлекат от 
всяка част на природата, и все пак от това Неговото единство не бива разделено: като 
че ли вече не сме твърде склонни към суета и нямаме нужда да си съставяме безкрайно 
множество от богове, които да ни водят още повече и по-чудовищно към грешка. 
Мистичната теология на Египтяните колко прилежно са се старали те да бъдат счетени 
за разумни по този предмет. И вероятно на пръв поглед простият и непредпазливият 
могат да бъдат заблудени от някаква показност на правдоподобност; никога никой 
смъртен не е съставял логика, чрез която религията да не е бивала изцяло извратена. 

Това безкрайно многообразие и объркване насърчава епикурейците и другите 
чудовищни противници на благочестието да изключат всякакво чувство за Бога. 
Защото когато виждат, че най-мъдрите си противоречат един на друг, те не се колебаят 
да си направят извода от тяхното несъгласие и от безсмислените и налапи учения на 
всеки един от тях, че хората глупаво и безцелно измъчват себе си, като търсят Бог, 
когато такъв няма; и смятат този извод за правилен, защото е по-добре отведнъж да 
отрекат напълно Бога, отколкото да си измислят несигурни богове, и след това да се 
въвличат в безкрайни спорове. Те наистина спорят глупаво или по-скоро тъкат 
покривало за своето нечестие от човешкото невежество; макар че със сигурност 
невежеството не може да премахне Божиите права. Но тъй като всички признават, че 
няма въпрос, по който да съществува такава разлика, както сред учените, така и сред 
неучените, правилният извод е, че човешкият ум, който така съгрешава в търсене на 
Бога, е тъп и сляп относно небесните тайни. Някои хвалят отговор на Симонид, който, 
запитан от цар Херон какво е Бог, поискал един ден за размисъл. Когато на следващия 



ден царят повторил въпроса, той поискал два дена; и след като непрекъснато удвоявал 
броя на дните, в крайна сметка обяснил, “Колкото по-дълго размишлявам, толкова по-
неясен става този предмет.” Без съмнение той мъдро е отложил даването на мнение, 
когато не е виждал ясно: и все пак неговият отговор показва, че ако хората се учат само 
от естеството, вместо да имат някакво конкретно, основано и сигурно знание, те се 
захващат само за противоречиви принципи и като следствие се покланят на един 
непознат Бог (сравни Деян. 17:23). 

(Като постоянствуваме в грешките, ние сме без извинение, 13-15) 

13. Святият Дух отхвърля всички култове, измислени от хората. 

Затова трябва да твърдим, че който покварява чистата религия (и това трябва да 
бъде с всички, които се придържат към своите си възгледи), се отклонява от истинския 
Бог. Без съмнение те ще се извиняват с това, че имат друго намерение; но има малко 
значение какво те възнамеряват или какво убеждават себе си да вярват, тъй като 
Святият Дух обявява всички тях за отстъпници, които в слепотата на умовете си 
поставят демони на мястото на Бога (сравни 1 Кор. 10:20). По тази причина Павел 
заявява, че ефесяните са били “без Бог” (Еф. 2:12), докато са се научили от 
Благовестието какво означава да се покланят на истинския Бог. Нито пък това трябва да 
бъде ограничено само до един народ, тъй като на друго място той заявява, че като цяло 
всички хора “са се извратили в своите мъдрувания” (Рим. 1:21), след като величието на 
Създателя им е било изявено в устройството на света. Затова, за да направи път за 
истинския Бог, той осъжда всички богове, почитани сред езичниците, като лъжливи и 
неистински, не оставяйки никъде нито едно Божество освен на планината Сион, където 
е било изповядано специалното познание за Бога (Ав. 2:18, 20). Сред езичниците по 
времето на Христос самаряните несъмнено са били най-близо до истинското 
благочестие; и въпреки това чуваме от Неговата уста, че са се покланяли без да знаят на 
какво (Йоана 4:22), откъдето следва, че са били заблудени от суетните си грешки. 

Накратко, макар че не всички се отдават на чудовищни пороци или се втурват в 
открито идолопоклонство, няма чиста и истинска религия основана само върху общо 
вярване. Няколко отделни човека може и да не са извървели целия безумен път на 
глупаците; все пак изявлението на Павел остава вярно, че Божията мъдрост не е била 
разбрана от князете на този свят (1 Кор. 2:8). Но ако най-изявените са блуждаели в 
тъмнина, какво да кажем за останалите? Следователно не е чудно, че всяко поклонение, 
измислено от хора, е отхвърлено от Святия Дух като изродено. Всякакво мнение, което 
човекът може да си състави относно небесните тайни, дори и да не породи дълга 
поредица от грешки, все пак е причина за грешка. И дори нищо по-лошо да не се случи, 
дори това не е лек грях – случайно да се покланяш на непознат Бог. За този грях, обаче, 
чуваме от устата на самия Спасител (Йоана 4:22), че всички, които не са се научили от 
закона кой е Богът, на Който трябва да се покланят, са виновни. Дори Сократ в 
Ксенофон (lib. 1 Memorabilia) хвали призива на Аполон, който заповядва на всеки човек 
да се покланя на боговете според ритуалите на своята си страна и съответната практика 
на своя си град. Но какво право имат праведните да решават от своята си власт нещо, 
което далеч над света; или кой може така мълчаливо да се съгласи с волята на своите 
предци или с декретите на хората, та без колебание да приеме бог от техните ръце? 
Всеки би се придържал към собствената си преценка вместо да се покори на диктата на 
другите. Следователно, тъй като в регулирането на поклонението пред Бога обичаят на 



града или съгласието на древността е твърде слаба и чуплива връзка на благочестие; 
тогава остава самият Бог да свидетелствува сам за Себе Си от небето. 

14. Откровението за Бога в природата ни говори напразно. 

Следователно Създанието напразно ни показва толкова много ярки светлини, 
запалени за да ни показват славата на неговия Създател. Макара че те светят върху нас 
от всеки ъгъл, те са напълно недостатъчни за да ни водят в правилния път. Несъмнено 
те изпускат някакви искри; но те биват угасени преди да могат да създадат по-ярко 
сияние. Поради което апостолът, на същото място, където казва, че световете са образи 
на невидимите неща, добавя, че чрез вяра разбираме, че са били направени чрез 
Божието слово (Евр. 11:3); по този начин внушавайки, че невидимото Божество 
наистина се представя с такива проявления, но че ние нямаме очи да го осъзнаем преди 
те да бъдат просветени чрез вяра от вътрешното откровение от Бога. Когато Павел 
казва, че това, коетом оже да бъде известно за Бога, е изявено в създанието на света, 
той няма предвид такова проявление, което да може да бъде разбрано от човешкия ум 
(Рим 1:19); обратното, той показва, че то няма по-нататъшно действие освен да ни 
остави без извинение (Деян. 17:27). И макар че на друго място казва, че не трябва да 
ходим далеч, за да търсим Бога, доколкото Той обитава в нас, той показва в друг стих 
до каква степен тази близост на Бога ни е от полза. Бог, казва той, “през миналите 
поколения е оставил всичките народи да ходят в собствените си пътища, ако и да не е 
преставал да свитдетелствува за Себе Си, като е давал от небето дъждове и 
плодотворни времена, и е пълнил сърцата ви с храна и веселие” (Деян. 14:16, 17). Но 
макар че Бог не е оставен без свидетелство като с неизброими различни действия на 
доброта убеждава хората да Го познаят, пак те не престават да следват собствените си 
пътища или, с други думи, смъртоносни грешки. 

15. Нямаме извинение. 

Но макар че не ни достига естествена сила, която да ни даде способност да 
развием чисто и ясно познание за Бога, все пак, тъй като тъпотата, която ни пречи, е 
вътре в нас, няма място за извинение. Не можем да се извиняваме с невежество, без в 
същото време да бъдем осъдени от нашата съвест за ленивост и невежество. Наистина 
би било странна защита за човека да твърди, че няма уши да чуе истината, докато 
немите създания имат гласове достатъчно силни за да я изявят; да се извинява, че не е 
способен да види това, което създанията без очи показват, да оправдава себе си със 
слабост на ума, докато всички създания без разум са способни да поучават. Поради 
което, когато блуждаем и се скитаме, ние правилно биваме изключени от всякакво 
оправдание, защото всичко сочи към правилния път. Но макар че човекът трябва да 
понесе вината за това, че извращава семето на божественото познание, което толкова 
чудно е вложено в ума му и му пречи да роди добър и истински плод, пак е съвършено 
вярно, че ние не сме достатъчно научени от това грубо и просто, но величествено 
свидетелство, което създанията дават за славата на своя Създател. Защото веднага 
когато чрез изследване на света придобием някакво малко познание за Божеството, ние 
подминаваме истинския Бог и поставяме на Негово място бълнуванията и измамите на 
собствения си ум, отнемайки похвалата за справедливостта, мъдростта и добротата от 
първоизточника и прехвърляйки я към някое друго място. Нещо повече, чрез 
погрешното мнение, което си съставяме, ние така прикриваме или извращаваме 
Неговите всекидневни дела, че веднага ги лишаваме от тяхната слава и техния Създател 
от Неговото справедливо хваление. 



Глава Шеста 

6. НУЖДАТА ОТ ПИСАНИЕТО, КАТО РЪКОВОДИТЕЛ И УЧИТЕЛ, В 
ИДВАНЕТО НИ ПРИ БОГА КАТО СЪЗДАТЕЛ. 

Раздели: 

1. Бог дава на Своите избрани по-добро средство за познание на Себе Си, а 
именно, Святите Писания. Това Той е направил от самото начало.  

2. Първо, чрез пророчества и видения и чрез служението на патриарсите. Второ, 
чрез обявяването на Закона и проповядването на Пророците. Защо 
поучението на религията е свързано с писане.  

3. Този възглед се потвърждава,  
1. От извратеността на нашето естество, която прави необходимо всеки, 

който иска да познава Бога, да се обръща към Словото;  
2. От онези текстове в Псалмите, в които Бог бива представен като 

царуващ.  
4. Друго потвърждение от определени преки изявления в Псалмите. Накрая, от 

думите на нашия Спасител.  

1. Бог ни дава истинско познание за Себе Си само в Писанията. 

Затова, макар че блясъкът, който е представен на всяко око, както на небето, 
така и на земята, оставя човешката неблагодарност без извинение, тъй като Бог, за да 
доведе цялата човешка раса под едно и също осъждение, поставя пред всички без 
изключение огледало на Своята Божественост в Своите дела, трябва да ни се даде друго 
и по-добро средство, което да ни води правилно към Бога като Създател. Затова Той 
ненапразно е добавил светлината на Своето Слово, за да направи Себе Си познат на 
всички за спасение и е дарил тази привилегия на онези, които Му е било угодно да 
привлече в близко общение със Себе Си. Защото, като вижда кака човешките умове се 
люшкат насам-натам и не намират сигурна опорна точка, Той избра юдеите за особен 
народ и ги огради, за дане могат както другите да се отклонят. И ненапразно по същия 
начин ни пази в познанието за Себе Си, иначе дори онези, които в сравнение с другите 
изглежда стоят здраво, бързо биха отпаднали. Защото както старците или онези, чието 
зрение е повредено, когато пред тях се постави някаква книга, колкото и ясна да е тя, 
макар и да осъзнават, че има нещо писано, едва ли могат да прочетат и две 
последователни думи, но когато бъдат подпомогнати от очила, започват да четат 
отчетливо, така и Писанието, събрало в себе си познанието за Божеството, което 
дотогава е лежало объркано в умовете ни, но след това разпръсва тъмнината и ни 
показва ясно истинския Бог. Следователно Бог ни дарява нещо с особена стойност, 
когато за наставление на Църквата Той използва не тъпи учители, а отваря Своята свята 
уста; когато не само прогласява, че трябва да се покланяме на някакъв Бог, но и 
заявява, че Той е Богът, на Когото се дължи поклонение; когато не само учи Своите 
избрани да почитат Бога, но и изявява Себе Си като Богът, на Който се дължи тази 
почит. 

(Два вида познание за Бога в Писанието) 

Посоката, която Бог следва по отношение на Своята Църква от самото начало е 
да подкрепи тези общи доказателства чрез добавянето на Своето Слово като по-сигурно 
и по-пряко средство за откриване на Бога. И не може да има съмнение, че именно чрез 



тази помощ Адам, Ной, Авраам и другите патриарси са придобили това близко 
познание, което по определен начин ги е отличавало от невярващите. Тук не говоря за 
конкретните учения на вярата, чрез които те са били издигнати до надеждата за вечно 
благословение. Било е необходимо при преминаването от смъртта в живота да познават 
Бога не само като Създател, но и като Изкупител; и те определено са придобили и двата 
вида познание от Словото. Като подреждане във времето, обаче, познанието, което 
първо им е било дадено, е било това, което ги е направило да познават Бога, Който е 
направил и управлява света. След това към това първо познание е било добавено по-
проникновеното познание, което единствено съживява мъртвите души, и чрез което Бог 
е познат не само като Създател на световете и единствен начинател и управител на 
всички събития, но също и като Изкупител в личността на Посредника. Но тъй като 
падението и тлението още не са разгледани, засега ще отложа разглеждането на 
изкуплението (за което виж Книга 2). Затова нека читателят да запомни, че сега не 
разглеждам завета, чрез който Бог осинови децата на Авраам, или за онзи клон на 
учението, чрез който, като основани в Христа, вярващите през всички векове са били 
отделени от извратените езичници. Само показвам, че е необходимо да се придържаме 
към Писанието за да научим сигурните белези, по които да разграничаваме Бога като 
Създател на света от цялото множество измислени богове. По-късно, в съответното 
време, ще разгледаме и делото на изкуплението. Междувременно, макара че ще 
цитираме много текстове от Новия Завет и някои от Закона и Пророците, в които ясно 
се споменава Христос, единствената ни цел ще бъде да покажем, че Бог, Създателят на 
света, ни е изявен в Писанието и ни е обяснен Неговият истински характер, за да бъдем 
спасени от скитане насам-натам, като в лабиринт, от търсене на някакво съмнително 
божество. 

2. Божието Слово като Свято Писание. 

Независимо дали Бог е разкрил Себе Си на бащите ни в пророчества и видения 
или чрез посредничеството и служението на хора е направил те да бъдат предавани на 
поколенията, не може да има съмнение, че сигурността на това, на което ги е научил, е 
била дълбоко вписана в сърцата им, за да се чувствуват уверени и да знаят, че нещата, 
които са научили, идват от Бога, Който винаги придружава Своето Слово със сигурни 
свидетелства, безкрайно превъзхождащи неподкрепените с нищо други мнения. В 
крайна сметка, докато учението непрекъснато се разширява, за да може неговата истина 
да устоява в света през всички векове, било Му е угодно същите пророчества, които е 
дал на бащите, да бъдат предадени за обществено ползване. С тази цел бива 
провъзгласен законът, а след това се добавят пророците като негови тълкуватели. 
Защото макар че приложенията на закона са многобройни (виж Книга 2) и специалното 
служение, възложено на Мойсей и на всички пророци, е било да поучават начина на 
примирение между Бога и човека (поради което Павел нарича Христос “целта на 
закона,” Рим. 10:4); пак повтарям, че в допълнение на правилното учение за вярата и 
покаянието, в което Христос е поставен като Посредник, Писанията използват 
определени белези и знаци за да определят единствения мъдър и истински Бог, смятан 
за Създател и Управител на света, и по този начин да попречат Неговото същество да 
бъде объркано с множестото от лъжливи божества. Следователно, макар че подобава на 
човека сериозно да използва очите си в размишляването относно Божиите дела, тъй 
като му е отредено място в това най-славно представление, за да бъде техен 
наблюдател, негово специално задължение е да се вслушва в Словото, за да може да 
спечели повече. Затова и не е странно, че онези, които са родени в тъмнина, се 
закоравяват все повече и повече в своята глупост; защото огромното множество, вместо 



да се ограничат в правилните граници, като слушат с покорство Словото, ликуват в 
суетата си. Ако истинската религия трябва да свети върху нас, нашият принцип трябва 
да бъде, че е необходимо да започнем с небесно поучение и е невъзможно за кой да е 
човек да придобие дори най-малката част правилно и здраво учение, без да е ученик на 
Писанието. Оттук се предприема и първата стъпка в истинското познание, когато с 
почит прегръщаме свидетелството, което Бог е благоволил да даде за Себе Си в 
Писанието. Защото не само вярата, пълната и съвършена вяра, започва с покорството, 
но и всяко правилно познание за Бога. И със сигурност в това отношение Бог с особено 
Провидение е промислил за човечеството във всички векове. 

3. Без Писанието изпадаме в грешки. 

Защото ако размислим колко склонен е човешкият ум да изпадне в забрава 
относно Бога, колко охотно склонен е към всякакъв вид грешки, колко решен е във 
всеки момент да измисля нови лъжливи религии, ще бъде лесно да разберемколко 
необходимо е било да се направи такова хранилище на учението, което би го 
предпазило и от изгубване поради небрежност, и от изчезване сред много грешки, и от 
извращения поради безумното безочие на хората. Като е така изявено, че бог, 
предвиждайки неефективността на отпечатъка на Своя образ в ясна форма във 
вселената, е дал помощта на Своето Слово на всички, които е благоволил ефективно да 
научи, ние също трябва да следваме този прав път, ако искрено се стремим към 
истинско съзерцание на Бога – казвам, че трябва да отидем към Словото, където 
Божият характер, извлечен от Неговите дела, е точно и животворно описан; като тези 
дела биват оценени не чрез нашата извратена преценка, а чрез стандартите на вечната 
истина. Ако, както по-горе казах, се отвърнем от него, колкото и голяма да е скоростта, 
с която се движм, никога няма да стигнем целта, защото ще сме настрана от посоката. 
Трябва да размислим, че блясъкът на Божието лице, който дори един от апостолите 
заявява, че е непристъпен (1 Тим. 6:16), е някакъв вид лабиринт – лабиринт, от който не 
можем да се освбодим, ако Словото не ни служи като нишка за да ръководи пътя ни; и 
че е по-добре да куцаме по правилния път, отколкото да тичаме с най-голяма бързина 
извън него. Затова и псалмистът, след като непрекъснато повтаря (Псалм 93, 96, 97, 99 
и т.н.), че суеверието трябва да бъде изхвърлено от света за да процъфтява чистата 
религия, представя Бога като царуващ; като с това има предвид не силата, която Той 
притежава и която упражнява в управлението на вселенската природа, а учението, чрез 
което Той поддържа Своето върховенство: защото грешката никога не може да бъде 
изкоренена от човешкото сърце докато в него не бъде посадено истинското познание за 
Бога. 

4. Писанието може да ни разкаже това, което откровението в създанието не 
може. 

Затова същият пророк, след като споменава, че небесата прогласяват Божията 
слава, че небето показва делата на Неговите ръце, че редовната смяна на деня и нощта 
прогласяват Неговото Величие, продължава като споменава за Словото – “Законът на 
Господа,” казва той, “е съвършен, възвръща душата; изявлението на Господа е вярно, 
дава мъдрост на простия; повеленията на Господа са прави, веселят сърцетоЗаповедт 
ана Господа е светла, просвещава очите” (Псалм 19:1-9). Защото макар че законът има 
и друга употреба освен това (виж Книга 2), общият смисъл е, че той е правилното 
училище за обучение на Божиите деца; поканата към всички народи да Го съзерцават 
на небесата и на земята се оказва безполезна. Същият възглед е изразен в Псалм 29, 



където псалмистът, след като размшлява върху страшния Божий глас, който в 
гръмотевици, вятър, дъжд, вихрушки и бури разтърсва земята, прави планините да 
треперят и събаря кедрите, заключава като казва, “А в храма Му всеки прогласява 
Неговата слава,” докато невярващите са глухи към всички Божии думи, когато те ехтят 
във въздуха. По същия начин друг Псалм, след като описва бушуващите морски вълни, 
заключава така, “Твоите свидетелства са твърде верни; на Твоя дом подобава святост 
завинаги” (Псалм 93:5). Със същия смисъл са думите на нашия Спасител към 
самарянката, когато й казва, че нейният народ и всички други народи са се покланяли 
без да знаят на какво; и че само юдеите са отдавали поклонение на истинския Бог 
(Йоана 4:22). Тъй като човешкият ум поради своята слабост е напълно неспособен да 
дойде при Бога, ако не е подпомогнат и подкрепен от Неговото свято Слово, 
задължително следва, че цялото човечество, с изключение на юдеите, докато търси 
Бога без Словото, се мъчи в суета и невежество. 

 

Глава Седма 

7. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДУХА Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ДАДЕ ПЪЛНА 
ВЛАСТ НА ПИСАНИЕТО. НЕЧЕСТИЕТО ДА ТВЪРДИШ, ЧЕ ВАЛИДНОСТТА НА 
ПИСАНИЕТО ЗАВИСИ ОТ ПРЕЦЕНКАТА НА ЦЪРКВАТА. 

Раздели: 

1. Властта на Писанието произлиза не от хората, а от Божия Дух. Възражение, че 
Писанието зависи от решението на Църквата. Опровержение,  

I. Така Божията истина би била подчинена на човешката воля.  
II. Това е оскърбително за Святия Дух.  

III. Това установява тирания в Църквата.  
IV. Това създава множество грешки.  
V. Това разрушава съвестта.  

VI. Това подлага нашата вяра на подигравките на извратените.  
2. Друг отговор на възражението, извлечен от думите на апостол Павел. Решение на 

трудностите, създадени от противниците. Опровержение на второ възражение.  
3. Разглеждане на трето възражение, основано върху възгледа на Августин.  
4. Заключение, че властта на Писанието е основана върху факта, че то е изговорено от 

Бога. Това се потвърждава от съвестта на праведните и от съгласието на всички хора, 
дори и неискрените, четвърто, често срещано възражение сред извратените. 
Опровержение.  

5. Последно и необходимо заключение, че властта на Писанието е запечатана в сърцата на 
вярващите чрез свидетелството на Святия Дух. Сигурността на това свидетелство. 
Потвърждение за него от един текст в Исая и от опита на вярващите. А също и от друг 
текст в Исая.  

1. Писанието притежава власт от Бога, не от Църквата. 

Преди да продължим, изглежда добре да направим някои наблюдения относно 
властта на Писанието, за да може нашите умове не само да бъдат подготвени да го 
приемат с почитание, но и да бъдат освободени от всякакво съмнение. Когато това, 
което твърди, че е Божие Слово, бъде признато като такова, никой човек, освен ако е 
лишен от здрав разум и човешки чувства, не би имал огромна трудност да откаже 



уважението си към този, който говори. Но тъй като не всеки ден ни се дават 
потвърждения от небето и Писанията са единственият запис, в който Бог е благоволил 
да повери Своята истина за вечно напомняне, пълната власт, която те би трябвало да 
притежават сред праведните, не е признавана, освен ако се вярва, че са дошли от 
небето, така пряко, както ако самият Бог беше чут да ги изговаря. Този предмет 
заслужава да бъде разглеждан по-подробно и осмислян по-точно. Но моите читатели 
ще ме извинят за това, че ще се съобразя повече с това, което моят план предписва, 
отколкото с това, което величината на тази тема изисква. 

Една най-гибелна грешка много често е надделявала, а именно, че Писанието 
има значение само дотолково, доколкото то е признато от избора на Църквата; като че 
ли вечната и ненарушима Божия истина може да зависи от човешката воля. С 
оскърбление към Святия Дух се пита, който може да ни увери, че Писанията са 
произлезли от Бога; кой гарантира, че те са стигнали непроменени и неосакатени до 
наше време; кой ни убеждава, че тази книга трябва да се приема с почитание, а друга 
трябва да се изтрие от списъка, и не е ли Църквата, която регулира всички тези неща с 
увереност? Следователно, казват ни, от решението на Църквата зависи и почитта, която 
се дължи към Писанието, и книгите, които трябва да бъдат приети в канона. Така 
непросветените хора, под предлог че защитават Църквата, стремейки се да въведат 
необуздана тирания, не се интересуват в какви нелепости въвличат себе си и другите, 
само за да изнудват простите да признаят едно нещо, а именно, че няма нищо, което 
Църквата не може да направи. Но какво става с нещастните съвести, които търсят 
някаква твърда увереност за вечен живот, ако всички всички обещания за него нямат 
по-добра подкрепа от обикновената човешка преценка? Ако това им бъде казано, ще 
престанат ли те да се съмняват и да треперят? От друга страна, на какви подигравки от 
страна на нечестивите ще бъде подложена нашата вяра – под какво голямо подозрение 
попада тя, ако се вярва, че има само несигурна власт, подарена й от човешкото 
благоволение? 

2. Самата Църква е основана върху Писанието. 

Тези бълнувания са възхитително опровергани от един единствен израз на един 
от апостолите. Павел свидетелствува, че Църквата е “изградена върху основата на 
апостолите и пророците” (Еф. 2:20). Ако учението на апостолите и пророците е 
основата на Църквата, първото би трябвало да притежава своята сигурност преди 
второто да започне да съществува. Нито пък има някакво място за заяждане, че макар 
Църквата да е започнала в началото от там, все още остава съмнително кои писания 
трябва да бъдат приписвани на апостолите и пророците, преди да се намеси нейната 
преценка. Защото ако християнската Църква е била основана още от самото начало 
върху писанията на пророците и проповядването на апостолите, това учение, където и 
да се намира, определено е било предварително потвърдено и одобрено към Църквата, 
иначе без това самата Църква никога не би могла да съществува. Следователно нищо не 
може да бъде по-абсурдно от измислицата, че властта да бъде оценявано Писанието, 
лежи в Църквата и че неговата вярност зависи от нейното кимване. Когато Църквата го 
приема и поставя на него печата на своята власт, тя не прави истинско това, което 
иначе е било съмнително или оспорвано, а, признавайки го като Божия истина, тя по 
задължение показва своето почитание с непоколебимо съгласие. Колкото до въпроса, 
как да бъдем уверени, че това е дошло от Бога, без да прибягваме до решението на 
Църквата? Това е като попитаме, как да се научим да различаваме светлината от 
тъмнината, бялото от черното, сладкото от горчивото? Писанието носи на себе си ясно 



доказателство за своята истинност, както бялото и черното за своя цвят, или сладкото и 
горчивото за своя вкус. 

3. Августин не може да бъде цитиран като доказателство за противното. 

Знам, че е прието да се цитира едно изречение на Августин, в което той казва, че 
не би повярвал в благовестието, ако не е бил подтикнат от властта на Църквата ( Aug. 
Cont. Epist. Fundament. c 5.). Но е лесно да открием от контекста колко неточно и 
непочтено е да му се дава този смисъл. Той спори против манихейците, които са 
настоявали, че те неявно са били повярвали, твърдейки, че са имали истината, макар да 
не са показвали, че я имат. Но тъй като те са твърдели, че се позовават на благовестието 
в подкрепа на Мани, той ги пита какво биха направили, ако срещнат човек, който дори 
не вярва в благовестието – какъв аргумент биха използвали, за да го доведат до своите 
възгледи. След това той добавя, “Но аз не бих повярвал в благовестието,” и т.н.; тоест, 
че ако той е чужд на вярата, единственото нещо, което би го подтикнало да прегърне 
благовестието, би било властта на Църквата. И чудно ли е това, че който не познава 
Христос, показва страх от хората? 

Следователно тук Августин не казва, че вярат ана праведните е основана върху 
властта на Църквата; нито има предвид, че верността на благовестието зависи от нея; 
той просто казва, че невярващите не биха имали никаква увереност за благовестието, и 
с това не биха спечелили Христос, ако не бяха повлияни от единодушието на Църквата. 
И той ясно показва, че това е което има предвид, като обяснява своите думи малко 
преди това: “Когато прославях своята вяра и се присмивах на твоята, който смяташ, че 
трябва да бъде съдия между нас; или какво повече трябва да се направи, освен да 
оставим онези, които като ни призовават към увереност, след това ни заповядват да 
вярваме в несигурност, и да следваме онези, които ни призовават на пръв поглед да 
вярваме това, което все още не можем да осъзнаем, та израствайки още по-силни чрез 
самата вяра, да можем да разбираме това, което вярваме – като вече не хората, а самият 
Бог вътрешно ни прави по-силни и просвещава нашите умове?” 

Безспорно това са думите на Августин (August. Cont. Epist. Fundament. cap.4); и 
очевидният извод от тях е, че този свят човек е нямал намерение да постави нашата 
вяра в Писанието в зависимост от прищявката или решението на Църквата, а само да 
внуши (което ние също признаваме за вярно), че онези, които още не са просветени от 
Божия Дух, могат да се научат чрез почит към Църквата и така да се покорят да научат 
вярата в Христос от благовестието. По този начин, макар че властта на Църквата ни 
води и ни подготвя да повярваме в благовестието, ясно, че Августин би искал 
увереността на праведните да почива върху съвсем друга основа. В същото време аз не 
отричам, че той често атакува манихейците с единодушието на цялата Църква докато 
спори в полза на Писанията, които те отхвърлят. Затова и укорява Фауст (lib. 32) за 
това, че не се покорява на евангелската истина – истина, която е толкова добре 
основана, така здраво установена, с такава слава известна и предадена със сигурна 
приемственост от дните на апостолите. Но той никъде не намеква, че властта, която 
даваме на Писанията, зависи от човешки определения или схеми. Той само привежда 
общата преценка на Църквата като уместен аргумент за своята позиция, такъв, в който 
той има предимство пред своите противници. Всеки, който желае да види това по-
пълно доказано, може да прочете неговите кратки трактати, De Utilitate Credendi (За 
ползите от вярването), където ще открие, че единственото улеснение за вярата, което 
той препоръчва, е това, което позволява някакво начално въведение и формира 



подходящо начало за изследвания; докато заявява, че не трябва да се задоволяваме с 
мнения, а да се стремим към съществената истина. 

4. Свидетелството на Святия Дух: това е по-силно от всякакво 
доказателство. 

Необходимо е да разгледаме това, което последно казах, че нашата вяра в 
учението не е установена докато нямаме съвършено убеждение, че Бог е неговият 
начинател. Затова най-висшето доказателство за Писанието винаги се взема от 
характера на Онзи, Чието Слово то е. Пророците и апостолите се хвалят не със своето 
остроумие или с някакви качества, които ще спечелят репутация за говорителите, нито 
разчитат на логика; а се позовават на свещеното име на Бога, за да бъде принуден 
целият свят да дойде до покорство. Следващото нещо, което трябва да се разгледа, е, 
как да се докаже не с вероятност, а със сигурност, че Божието име не е използвано 
напразно от безразсъдство или лукавство. Тогава, ако искаме да запазим нашите 
съвести най-ефективно и да ги спасим от това да бъдат тласкани във вихъра на 
несигурността, от колебания и дори от спъване в най-малкото препятствие, нашите 
убеждения в истинността на Писанието трябва да бъдат извлечени от някакъв по-висш 
източник, а не от човешки предположения, преценки или логика; а именно, от тайното 
свидетелство на Духа. Вярно е, че ако изберем да продължим чрез аргументи, лесно е 
да установим чрез всякакви доказателства, че ако има Бог на небето, Законът, 
Пророците и Благовестието са произлезли от Него. Така е, макар че учените хора и 
хората с най-велики таланти трябва да заемат противоположната страна, призовавайки 
и демонстративно изявявайки цялата сила на своя гений в дискусията; но ако не са 
обладани от безсрамна наглост, те ще бъдат принудени да признаят, че Писанието 
изявява ясно свидетелство за това, че е изговорено от Бога, и следователно съдържа 
Неговото небесно учение. Малко по-нататък ще видим, че обхватът на Святото 
Писание далеч надхвърля всички други писания. Дори ако погледнем на него с ясни 
очи и с безпристрастна преценка, то веднага ще представи себе си с божествено 
величие, което ще подчини нашата безумна съпротива и ще ни принуди да му отдадем 
почит. 

Все пак, обаче, е абсурдно да се опитваме чрез дискусия да създадем в себе си 
пълна вяра в Писанието. Наистина, ако бях призван да споря с най-умелите врагове на 
Бога, вярвам, че макар да не притежавам най-висши способности или красноречие, не 
би ми било трудно да затворя техните необуздани уста; бих могъл без много усилия да 
задуша самохвалствата, които те мърморят по ъглите, ако можеше да се спечели нещо 
от опровергаване на техните заяждания. Но макар и да можем да подкрепяме 
свещеното Божие Слово срещу празнодумците, от това не следва, че веднага ще 
посадим в техните сърца сигурността, която вярата изисква. Непросветените хора 
смятат, че религията почива само върху възгледи и затова, за да не вярват глупаво или 
върху нестабилна основа, желаят и настояват да им се докаже чрез логиката, че Мойсей 
и пророците са били божестено вдъхновени. Но аз отговарям, че свидетелството на 
Духа превъзхожда логиката. Защото както само Бог може правилно да свидетелствува 
сам за Своите думи, така и тези думи няма да получат пълно доверие в човешките 
сърца, докато не са запечатани чрез вътрешното свидетелство на Духа. Следователно, 
същият Дух, Който говореше чрез устата на пророците, трябва да проникне в нашите 
сърца, за да ни убеди, че те вярно са предали посланието, което им е било възложено 
отгоре. Тази връзка най-успешно е изразена от Исая в следните думи, “Духът Ми, 
Който е на теб, и думите Ми, които сложих в устата ти, не ще липсват от устата ти, 



нито от устата на потомството ти, нито от устата на потомството на потомството ти, от 
сега и завинаги, казва Господ” (Исая 59:21). Някои достойни хора се чувствуват 
разстроени, защото докато нечестивите мърморят безнаказано срещу Божието Слово, 
те нямат налице ясно доказателство за да ги принудят да замълчат, забравяйки, че 
Духът е наречен залог и печат за потвърждаване на вярата на праведните, именно по 
тази причина, че преди да просвети умовете им, те са тласкани насам-натам в море от 
съмнения. 

5. Писанието носи в себе си доказателството за своята истинност. 

Следователно нека да приемем за установено, че онези, които са вътрешно 
научени от Святия Дух, с това приемат и Писанието; че Писанието, носейки със себе си 
доказателство само за себе си, благоволява да не се покорява на доказателства и 
аргументи, а изисква пълно убеждение, с което трябва да го приемаме от 
свидетелството на Духа. Като биваме просветени от Него, ние вече не вярваме, че 
Писанията от Бога, поради наша преценка или поради преценка на други хора; а, по 
начин превъзхождащ човешката преценка, се чувствуваме съвършено уверени – както 
ако гледаме божествения образ видимо отпечатан в него – че то е дошло при нас чрез 
хора, но от самите Божии уста. Ние не искаме доказателства или вероятности, върху 
които да основаваме нашата преценка, а подчиняваме нашия разум и преценка на него 
като твърде възвишено за нас зада го преценяваме. Обаче, ние правим това не по 
начина, по който някои се привързват към непознат предмет, който, когато бъде 
опознат, вече не е приятен, а защото имаме дълбокото убеждение, че като държим на 
него, ние държим на ненарушимата истина; не като нещастни хора, чиито умове са 
заробени в суеверие, а защото чувствуваме божествена енергия, живееща и дишаща в 
него – енергия, чрез която биваме привлечени и съживени да му се покоряваме, 
наистина съзнателно и с разбиране, но по-живо и по-действено, отколкото би било чрез 
човешка воля или познание. 

Затова Бог най-правилно възкликва чрез устата на Исая, “Вие сте Мои 
свидетели, казва Господ, и служителят Ми, когото избрах, за да Ме познаете и да 
повярвате в Мен, и да разберете, че Аз съм” (Ис. 43:10). Следователно, това е 
убеждение, което не търси логика; това е познание, което е в съответствие с най-
висшата логика; това е убеждение, което само откровението отгоре може да произведе. 
Не казвам нищо повече от това, което всеки вярващ преживява вътре в себе си, макар 
че моите думи са все още далеч от действителността. 

Няма да оставам върху тази тема засега, защото ще се върнем отново към нея: 
само нека разбираме, че единствената истинска вяра е тази, която Святият Дух запечата 
в сърцата ни. Нещо повече, скромният и готов да се учи читател ще намери достатъчно 
логика в обещанието, съдържащо се в Исая, че всички деца на обновената Църква “ще 
бъдат научени от Господа” (Исая 54:13). Бог дава тази специална привилегия само на 
Своите избрани, които отделя от останалото човечество. Защото какво е началото на 
истинското учение, ако не е незабавна готовност да слушат Божието Слово? И така Бог, 
чрез устата на Мойсей, изисква да бъде чут: “Не е на небето, та да кажеш: Кой ще се 
качи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и изпълняваме? Но думата е много 
близо при теб, в устата ти и в сърцето ти” (Вт. 30:12, 14). Тъй като Бог е благоволил да 
запази съкровището на разума за Своите деца, не е чудно, че сред голямата част от 
човечеството се вижда толкова много невежество и глупост. В цялото включвам дори 
онези, които са специално избрани, но още не са присадени в тялото на Църквата. Нещо 



повече, Исая, когато да ни напомня, че пророческото учение ще се окаже невероятно не 
само за чужденците, но също и за юдеите, които желаят да бъдат смятани за Божие 
семейство, добавя и причината за това, когато пита, “Кому се е разкрила ръката на 
Господа?” (Исая 53:1). Затова, ако сме притеснени от малкия брой на онези, които 
вярват, нека да си припомним, че никой не разбира Божиите тайни освен онези, на 
които е дадено. 

 

Глава Осма 
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предсказанията на другите пророци и тяхното чудно съгласие, виж 8. Добавено е опровержение 
на две възражения срещу книгите на Мойсей и пророците, виж 9, 10. 
 
Третата част изявява доказателствата, намиращи с в Новия Завет, напр. съгласието на 
евангелистите в описанието на небесните тайни, величието на писанията на Йоан, Петър и 
Павел, забележителното призоваване на апостолите и обръщането на Павел, виж 11. 
 
Последната част изявява доказателства, извлечени от църковната история, постоянното 
единодушие на Църквата в приемането и запазването на божествената истина, непобедимата 
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7. Пророчествата на Мойсей относно това, че жезълът на властта няма да се отнеме от 
Юда, и за призоваването на езичниците.  

8. Предсказанията на другите пророци. Разрушаването на Ерусалим и връщането от 
вавилонския плен. Единодушието на пророците. Славното пророчество на Данаил.  
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 Доказателства от църковната история.  
 . Постоянното единодушие на Църквата в приемането и запазването на истината.  
I. Непобедимата сила на самата истина.  

II. Съгласието сред праведните, без значение от техните много разлики в други 
отношения.  

 Устояването на мъчениците. Заключение. Доказателствата на това описание са 
от полза само след като вярността на Писанието е била установена в сърцето от Святия Дух.  

(Уникалното величие и внушителност, както и голямата възраст на 
Писанието, 1-4) 

1. Писанието превъзхожда всяка човешка мъдрост. 

Властта на Писанието би била напразно подсилвана с аргументи, или 
подкрепяна с единодушието на Църквата, или потвърждавана с други средства, ако не е 
придружавана със сигурност, която е по-висша и по-силна от тази, която човешката 
преценка може да даде. Докато не се положи тази по-добра основа, властта на 
Писанието остава несигурна. От друга страна, когато осъзнаем неговото изключване от 
общото правило, ние го приемаме с почит и според неговото достойнство онези 
доказателства, които не са били толкова силни, че да произведат и съставят пълна 
увереност в нашите умове, стават най-подходящото средство. Защото е чудно как 
биваме подкрепяни в нашата вяра, когато все по-внимателно размишляваме върху това 
колко възхитително е подредена системата на божествена мъдрост, съдържаща се в 
него – колко красиво е свързана във всичките си части – и колко богато е във всичките 
си други качества, кото придават на сюжета дух на величественост. Нашите сърца 
биват още твърдо уверени, когато разсъдим, че нашето възхищение е причинено повече 
от достойнството на същността, отколкото от стиловите характеристики. Защото не без 
възхитителната наредба на Провидението възвишените тайни на небесното царство са 
представени в по-голямата си част с презрителни низки думи. Ако те бяха украсени с 
по-блестящо красноречие, нечестивите биха се заяждали и биха казали, че именно това 
съставлява тяхната сила. Но сега, когато неизтънчената простота, почти граничеща с 
грубост, създава дори по-дълбоко впечатление от най-възвишените нива на 
ораторството, какво показва това, ако не че Святите Писания са твърде могъщи в 
силата на истината, за да имат нужда от изкуството на оратора? Затова и има добро 
основание за изявлението на апостола, че вярата на коринтяните е основана не върху 
“човешка мъдрост,” а върху “Божията сила” (1 Кор. 2:5), като това говорене и 
проповядване сред тях е било “не с убедителните думи на мъдростта, а с 
доказателството от Дух и от сила” (1 Кор. 2:4). Защото истината бива защитена срещу 
всяко съмнение, когато неподкрепена от външна помощ, е достатъчна сама за себе си. 



Колко особено присъствува това качество в Писанието се вижда ясно от това, че 
никои човешки писания, колкото и умело да са съставени, не са способни да ни 
впечатлят по такъв начин. Прочетете Демостен или Цицерон, прочетете Платон, 
Аристотел или кой да е от тяхната класа: признавам, че се почувствувате чудно 
примамени, удовлетворени, трогнати, очаровани; но обърнете се от тях към четене на 
Святата Книга и независимо дали искате или не, тя така ще ви засегне, така ще 
прониже сърцето ви, така ще проникне в самите ви вътрешности, че в сравнение с така 
създаденото впечатление това на ораторите и философите почти ще изчезне, 
изявявайки, че в Святата Книга има божествена истина, нещо, което я прави 
неизмеримо превъзхождаща всички дарби и качества, придобити от човека. 

2. Не стилът, а съдържанието е от значение. 

Изповядвам, обаче, че по изтънченост и красота, дори по външен блясък, стилът 
на някои от пророците не е надминат от красноречието на езическите писатели. Според 
примерите на това описание, Святият Дух е благоволил да покаже, че не поради липса 
на красноречие на други места Той използва груб и прост език. Но независимо дали 
четете Давид, Исая и други от същата класа, чието говорене тече сладко и приятно; или 
Амос овчаря, Еремия и Захария, чиито по-груби изрази имат грубоват привкус; че 
величието на Духа, на което обръщам внимание, се изявява ясно във всичко. Аз 
осъзнавам, че както Сатана често имитира Бога, за да може чрез лъжлива прилика по-
добре да се промъква в умовете на простите, така умело той е разпространил 
безбожните грешки, с които заблуждава нещастните хора по недодялан и 
полуварварски начин, и често използва стари форми на изразяване, за да прикрие 
своите измами. Никой, който има поне средно ниво на разум, няма нужда да му се казва 
колко напразно и порочно е такова преструване. Но по отношение на Святите Писания, 
колкото и да се опитват сприхавите хора да се заяждат с тях, те са пълни с идеи, за 
които е ясно, че никога не биха могли да бъдат измислени от човек. Нека да бъде 
изследван всеки от пророците и няма да се намери нито един, който да не се издига по-
високо от човешките способности. Онези, които смятат техните творения за блудкави, 
трябва да са напълно лишени от вкус. 

3. Голямата възраст на Писанието. 

Тъй като този предмет е бил разглеждан подробно от други, тук ще бъде 
достатъчно само да докоснем неговите основни точки. В допълнение към вече 
споменатите достойнства, голямо уважение трябва да се дължи към възрастта на 
Писанието ( Euseb. Prepar. Evang. lib. 2 c. 1). Каквито и басни да разказват гръцките 
автори относно египетската теология, не съществува паметник на никоя религия, който 
да не е много по-млад от епохата на Мойсей. Но Мойсей не изобретява ново божество. 
Той само излага онова учение относно вечния бог, което израилтяните са били 
получени по предание от своите бащи, от които то е било предавано от ръка на ръка 
през дълги векове. Защото какво друго прави той, освен да ги води назад към завета, 
което е бил сключен с Авраам? Ако той говореше за неща, които те никога не са 
чували, той никога нямаше да има успех; но тяхното освобождение от робството, в 
което бяха, е трябвало да бъде факт с позната и общоприета известност, самото 
споменаване на който трябва незабавно да е събудило вниманието на всички. Нещо 
повече, вероятно е те да са били добре запознати с историята на целия период от 
четиристотин години (Бит. 15:13; Изх. 12:40; Гал. 3:17). И така, ако Мойсей (който 
живее много по-рано от всички други писатели) проследява назад преданието на това 



учение до толкова ранен период, очевидно е колко много Святите Писания трябва да 
надвишават всички други писания по отношение на възраст. 

4. Вярността на Писанието се вижда от примера на Мойсей. 

Може би някои биха избрали да повярват на египтяните, като приемат, че 
тяхната възраст е от преди шест хиляди години, преди светът да бъде създаден. Но не е 
зцадължително да опровергавам тяхната бъбривост, която дори някои непросветени 
автори са подложили на присмех. Йосиф Флавий, обаче, в своя труд против Апион, 
привежда важни цитати от много древни автори, намеквайки, че учението, дадено в 
закона, е било почитано от всички народи от най-ранни времена, макар да не е било 
нито четено, нито точно познато. 

И накрая, за да могат злобните да нямат основание за мнителност и безбожните 
да нямат средство за заяждане, Бог е промислил по-най ефективен начин против двете 
опасности. Когато Мойсей цитира думите, които Яков под Божествено вдъхновение 
изговаря относно своето потомство почти триста години преди това, как той 
облагородява своето си племе? Той ги заклеймява с вечен позор в личността на Леви. 
“Симеон и Левий,” казва той, “са братя; инструменти за насилие са мечовете им. В 
съвета им да не участвуваш, душе моя; към събранието им да не се присъединиш, славо 
моя” (Бит. 49:5-6). Този позор определено би могъл да бъде подминат в мълчание, не 
само че Мойсей би могъл да пощади своя предшественик, но също да спаси себе си и 
своето семейство от живот на немилост. Как може да има какво да е подозрение към 
онзи, който, като доброволно прогласява, че първооснователят на неговия род е бил 
обявен за отвратителен от Божественото пророчество, нито се допитва до своя си 
интерес, нито се страхува да си навлече хули от хората от своето си племе, които би 
трябвало да са били обидени от неговото изявление? Отново, когато говори за 
нечестивото мърморене на своя брат Аарон и своята сестра Мириам (Чис. 12:1), трябва 
ли да кажем, че говори от естествените си чувства, или че се е покорил на заповедта на 
Святия Дух? Нещо повече, когато е облечен с върховна власт, защо не предава 
служението на Първосвещеник на своите синове, вместо да ги изпрати в най-ниското 
място? Само споменавам няколко точки от много; но самият Закон съдържа в себе си 
многобройни доказателства, които напълно защитават вярността на Мойсей и я 
поставят извън всякакви спорове, че той наистина е бил посланик, изпратен от Бога. 

(Опровергаване на възражения относно чудесата и пророчеството, 5-10) 

5. Чудесата подсилват властта на Божиите посланици. 

Многото поразяващи чудеса, които Мойсей представя, са толкова много 
потвърждения на дадения от него закон и на проровядваното от него учение. 
Издигането му на планината в облака; оставането му там четиридесет дни отделен от 
човешко общество; блестящото му лице когат опровъзгласява закона, като светлина по 
пладне; светкавиците, които светеха от всякъде; гласовете и гърмовете, които ехтяха 
във въздуха; звънът на тръбата, която не е надувана от човешки уста; влизането му в 
скинията, докато облак го скриваше от погледа на хората; чудната защита на неговата 
власт чрез страшното унищожение на Корей, Натан и Авирам и цялата им безбожна 
клика; потокът, който веднага потече от скалата, когато я удари с жезъла; манната, 
която заваля от небето след неговата молитва – чрез всичко това не прогласи ли Бог 
високо и ясно, че той е несъмнен пророк? Ако някой възрази, че приемам спорни 



въпроси за дадени, това заяждане е лесно оборимо. Мойсей написа за всички тези неща 
пред събранието на хората. Как е възможно тогава той да наложи самите свидетели да 
вярват различно от това, което е станало? Можем ли да си представим, че би излязъл 
напред и, докато обвинява хората за неверие, упоритост, неблагодарност и други 
престъпления, да се хвали, че неговото учение е било потвърдено пред тях самите чрез 
чудеса, които те никога не са видели? 

6. Чудесата на Мойсей са безспорни. 

Също е необходимо да се отбележи, че чудесата, за които той говори, са 
свързани с неприятни обстоятелства, които би трябвало да предизвикат съпротива от 
всички хора, ако е имало и най-малката основа за това. Следователно е очевидно, че те 
са били принудени да се съгласят, просто защото преди това са убедени от своя си 
опит. Но тъй като този факт е твърде ясен, за да има някаква възможност за езическите 
писатели да отричат, че Мойсей е извършвал чудеса, бащата на лъжите внушава 
клевета и ги приписва на магия (Изх. 9:11). Но каква е вероятността да се отправи 
обвинение в магия против този, който се отнася към магията с такова отвращение, че 
заповядва всеки, който се съветва с гадатели и магьосници, да бъде убит с камъни (Лев. 
30:6)? Със сигурност никой мошеник не се занимава с фокуси без да се стреми да 
повиши своята репутация като удивява обикновените хора. Но какво прави Мойсей? 
Като вика, че той и брат му Аарон не са нищо (Изх. 16:7), че те просто изпълняват това, 
което Бог е заповядал, той освобождава себе си от всяко основание за подозрение. 
Отново, ако се разгледат самите факти, какво заклинание би направило манната да вали 
от небето всеки ден и то в достатъчно количество, за да поддържа един народ, докато 
всеки, който събираше повече от определената мяра, виждаше в неверието си как Бог 
оставяше Своя служител да бъде подложен на толкова много сериозни изпотания, че 
безбожните днес да не могат да извлекат от този случай нищо за себе си чрез своето 
обаяние. Когато (както често се случваше), народът горделиво и раздразнително 
въставаше срещу него, когато хората се наговаряха и се опитваха да го съборят от 
положението му на власт, как биха могли какви да е мошеничества да осуетят тяхната 
ярост? Събитията ясно показват, че чрез тези чудеса за неговото учение се 
свидетелствува на всички последващи поколения. 

7. Пророчества, които се изпълняват въпреки всички човешки очаквания. 

Нещо повече, невъзможно е да се отрече, че той е бил ръководен от пророчески 
дух при възлагането на първото място на Юдовото племе в личността на Яков, особено 
ако вземем предвид самия факт, както е обяснен. И да предположим, че Мойсей си е 
измислил това пророчество, все пак след като е написал, отминават четиристотин 
години, по време на които не се споменава въобще за жезъла на Юдовото племе. След 
като Саул бива помазан, царското служение изглежда установено във Вениаминовото 
племе (1 Царе 11:15; 16:13). Когато Давид бива помазан от Самуил, какво видимо 
основание има за това предаване на властта? Кой би потърсил цар в плебейското 
семейство на един скотовъдец? И от седем братя, кой би помислил, че честта се пада на 
най-младия? И след това по какъв начин стигна той до престола? Кой би посмял да 
каже, че неговото помазание е било ръководено от човешко изкуство, или умение, или 
благоразумие, а не е изпълнение на божествено пророчество? По същия начин 
предсказанията, колкото и неясни да са, за приемането на езичниците в божествения 
завет, като виждаме, че са изпълнени едва две хиляди години по-късно, не показват ли 
очевидно, че Мойсей говори от божествено вдъхновение? Пропускам други 



предсказания, които толкова ясно показват божествено откровение, че всички хора със 
здрав разум да видят, че те са били изговорени от Бога. Накратко, самата Мойсеева 
Песен (Вт. 32) е ясно огледало, в което Бог може ясно да се види. 

8. Бог потвърждава пророческите думи. 

В случая с другите пророци доказателството е още по-ясно. Ще избера само 
няколко примера, защото би било твърде отегчително да изброявам всичките. Исая, в 
своето време, когато Юдовото царство живееше в мир и имаше дори някакво основание 
да се доверява на закрилата на халдейците, говори за разрушаването на града и 
пленяването на хората (Исая 39:6-7). И да предположим, че не е достатъчно 
доказателство за божествено вдъхновение да се предскажат с много години преди това 
събития, които по онова време са изглеждали невероятни, но които в крайна сметка са 
се оказали истинни, откъде идват пророчествата, които той произнася относно тяхното 
завръщане, ако не от Бога? Той споменава Кир (Исая 45:1), който покорява халдейците 
и освобождава народа. След като пророкът говори така повече от сто години преди 
раждането на Кир, като това е приблизително периодът, изтекъл между смъртта на 
единия и раждането на другия. По онова време е било невъзможно да се предположи, 
че ще издигне някой си Кир и ще воюва против вавилонците, и след като покори 
тяхното могъщо царство, ще сложи край на плена на израилтяните. Този прост, 
неукрасен разказ не показва ли ясно, че това, което Исая говори, не е било човешко 
предположение, а несъмнено пророчество от Бога? Отново, когато Еремия, много време 
преди хората да бъдат отведени, определя седемдесет години като период на плена и 
определя времето на тяхното освобождение и завръщане (Ер. 25:11-12), не е ли 
неговият език ръководен от Божия Дух? Какво безочие би било да отречем, че чрез тези 
доказателства се установява властта на пророците, като се изпълнява самото нещо, на 
което те се позовават в подкрепа на своята истинност! “Ето, нещата от начало се 
сбъднаха, и Аз ви известявам нови, преди да се появят, казвам ви ги” (Исая 42:9). Не 
казвам нищо за единодушието между Еремия и Езекиил, които, живеещи толкова далеч 
един от друг, но пророкуващи по едно и също време, са в пълно съгласие във всичко, 
което казват, като че ли взаимно са си диктували думите един на друг. Какво да кажем 
за Данаил? Не произнася ли той пророчества, обхващащи един бъдещ период от почти 
шестстотин години, като че ли пише за общоизвестни минали събития (Дан. 9-12)? Ако 
праведните прилежно размишляват върху тези неща, ще бъдат достатъчно научени да 
възпират заяжданията на безбожните. Това, което показах дотук е твърде ясно, за да 
бъде от помощ. 

9. Предаването на закона във времето е вярно и надеждно. 

Знам какво се мърмори по ъглите от разни изверги, когато искат да покажат 
своето остроумие в атакуването на божествената истина. Те питат, как знаем дали 
Мойсей и пророците са писали книгите, които сега носят техните имена? Та дори смеят 
да поставят под въпрос дали въобще някога е имало Мойсей. Ако някой постави под 
въпрос дали е имало някога Платон, или Аристотел, или Цицерон, не би ли била 
тоягата или бичът правилното наказание за такава глупост? Мойсеевият закон е бил 
чудно запазен, повече чрез божествено провидение, отколкото чрез човешка грижа; и 
макар че поради небрежността на свещениците за кратко време е бил оставен затрупан 
– до времето, когато беше намерен от добрия цар Йосия (4 Царе 22:8; 2 Лет. 34:15) – 
той е продължл да бъде предаван от ръка на ръка и е бил предаван нперекъснато от 
поколение на поколение. Всъщност, когато Йосия го намира, той не е бил неизвестна 



или нова книга, а книга, която винаги е била известна и по онова време е била напълно 
запомнена. Първоначалният ръкопис е бил запазен в храма и препис от него е бил 
запазен в царския архив (Вт. 17:18, 19); единственият проблем е бил, че свещениците са 
престанали да прогласяват закона по надлежния начин, и хората са пренебрегнали 
обичайното му четене. Мога да добавя, че едва ли е минало и едно поколение, през 
което неговата власт да не е била потвърдена и подновена. Дали Мойсеевите книги са 
били неизвестни за онези, които са имали Давидовите псалми в ръцете си? За да 
обобщим цялото с една дума, определено е безспорно, че тези писания са били 
предавани, ако мога така да се изразя, от ръка на ръка, предавани в непрекъсната 
редица от бащите, които или със своите уши са ги чули, или са ги научили от онези, 
които са ги чули, когато все още споменът за тях е бил пресен. 

10. Бог чудно е запазил Закона и Пророците. 

Едно възражение, взето от историята на Макавеите (1 Макав. 1:57, 58) за да 
оспори истинността на Писанието, е, точно обратното, най-подходящото за за 
потвърждение. Първо, обаче, нека да отстраним слоевете от тълкувания, натрупани 
върху него: като направим това, ще обърнем срещу тях самите оръжието, което те 
издигат против нас. Когато Антиох заповяда всички книги на Писанието да бъдат 
изгорени, се пита, откъде са дошли преписите, които ние имаме сега? Аз, от своя 
страна, питам, в коя работилница са били те така бързо изфабрикувани? Сигурно е, че 
те са съществували в момента, когато е престанало гонението и че са били признати без 
спорове от всички набожни, които са били научени в тяхното учение и са били добре 
запознати с тях. Дори когато всички нечестиви така необуздано са оскърбявали юдеите, 
като че ли са се наговорили за това, никой дори не е посмял да обвини в това, че 
пробутват фалшиви книги. Каквато и да е била по тяхното мнение юдейската религия, 
те са признавали, че нейният основател е Мойсей. Какво друго правят тези 
бърборковци, освен да излагат на показ своята злобна сприхавост, като лъжливо 
обвиняват в лъжливост книги, чиято свята възраст е доказана от съгласието на цялата 
история? Но да не прахосваме напразни усилия да опровергаваме тези порочни 
клевети, а по-добре да разсъждаваме върху грижата, с която Господ запазва Своето 
Слово, когато и най-безнадеждната ситуация Той го избавя от свирепостта на един най-
жесток тиранин като отсред огън – вдъхновявайки сред набожните свещеници и 
другите такава издръжливост, че не са се поколебали, дори с цената на своя живот, да 
предадат това богатство на потомството и побеждавайки най-решителните търсения на 
управителите и техните помощници. Кой не признава това като Божие знамение и 
чудно дело, че тези святи паметници, за които безбожните са били убедени, че са 
напълно изчезнали, незабавно са се върнали отново да заемат своето предишно място и 
то с още по-голяма почит? Защото веднага след това гръцкият превод се 
разпространява по целия свят. 

Нито изглежда толкова чудно, че Бог е избавил плочите на Своя завет от 
кръвожадните постановления на Антиох, като са останали непокътнати и цели сред 
множеството бедствия, с които юдейският народ е бил често мачкан, опустошаван и 
почти унищожен. Еврейският език не е бил ценен е бил почти непознат; и със 
сигурност, ако Бог не е бил промислил за учението, то е щяло да изчезне напълно. 
Защото е очевидно от пророческите писания от онова време как юдеите, след 
връщането си от плена, са изгубили първоначалната употреба на своя език. Важно е да 
размислим върху това, защото сравнението по-ясно доказва древността на Закона и 
Пророците. И кого използва Бог за да запази учението за спасението, съдържащо се в 



Закона и Пророците, та Христос да го изяви на времето Си? Юдеите, най-яростните 
врагове на Христос; и затова Августин правилно ги нарича библиотекари на 
християнската Църква, защото са ни доставили книги, от които те самите нямат полза. 

(Простотата, божественият характер и властта на Новия Завет, 11) 

11. Специални доказателства от Новия Завет. 

Когато продължим към Новия Завет, колко здрави са стълбовете, които 
поддържат неговата истина! Трима евангелисти представят сюжета просто и смирено. 
Горделивите често гледат на тази простота с пренебрежение, защото не се замислят 
върху основните глави на учението; защото от тях лесно може да се заключи, че тези 
евангелисти разглеждат небесните тайни с нечовешка способност. Онези, които имат 
поне малка частица искреност, трябва да се срамуват от своята злоба, когато четат 
първата глава на Лука. Дори беседите на нашия Спасител, описани от тримата 
евангелисти, трябва да попречат на всеки да разглежда техните писания с 
пренебрежение. Йоан, също, блестящ във величието, удря по-мощно от гръмотевица по 
заяжданията на онези, които отказват да се покорят на вярата. Нека всички тези 
остроумни цензори, чието най-висше удоволствие е разрушават почтителното 
отношение към Писанието от техните сърца и от сърцата на други хора, да излязат 
напред; нека да прочетат Евангелието от Йоан и, независимо дали го желаят, ще 
открият хиляди изречения, които поне ще ги разбудят от тяхната дрямка; които ще 
жегнат техните съвести като с горещо желязо и ще възпрат техните подигравки. 
Същото нещо може да се каже и за Петър и Павел, чиит описания, макар че повечето 
хора ги четат сляпо, изявяват небесно величие, което всякак обвързва и привлича всеки 
читател. Но едно обстоятелство, само по себе си достатъчно за да издигне тяхното 
учение над света, е, че Матей, който преди това е бил прикован към своята митарска 
масичка, и Петър и Йоан, които са били заети със своите лодчици, бивайки напълно 
груби и неграмотни, не са научили в никое човешко училище това, което предават на 
другите. Нещо повече, Павел, който не само е бил заклет враг, жесток и кръвожаден, 
като се променя в нов човек, чрез внезапната и ненадейна промяна показва, че небесна 
сила го е принудила да проповядва учението, което преди това той е унищожавал. Нека 
тези кучета да отричат, че Святия Дух е слязъл в апостолите или нека да откажат да 
вярват на историята, въпреки това самите обстоятелства прогласяват, че Святият Дух 
трябва да е бил учител на онези, които, преди това презрени сред хората, внезапно 
започва да говорят толкова величествено за небесните тайни. 

(Единодушието на Църквата и вярността на мъчениците, 12-13) 

12. Непроменливото свидетелство на Църквата относно Писанието. 

Нещо повече, добавете, че с най-добро намерение единодушието на Църквата не 
без значение. Защото не трябва да се смята на маловажно това, че от самото написване 
на Писанието толкова много поколения са били единодушни в покорството си пред 
него и че, въпреки множеството извънредни опити, които Сатана и целият свят 
предприемат за да го подтиснат и премахнат или напълно да го изличат от паметта на 
хората, то е процъфтявало като палмово дърво и е продължавало да бъде непобедимо. 
Макар че в старите времена едва ли е имало известен софист или оратор, който да не е 
изпробвал своите сили срещу него, техните усилия са оставали безполезни. Земните 
сили са се наговаряли за неговото унищожение, но всичките им усилия изчезват като 



дим. Ако така силно е атакувано от всяка страна, как би могло да устои, ако уповава 
само на човешка сила? Дори неговият божествен произход се доказва по-пълно от 
факта, че когато всички човешки желания са против него, то напредва чрез своята 
собствена сила. Добавете към това фактът, че не само един град или един народ са се 
покорили да го приемат и прегърнат. Неговата власт е призната до краищата на света – 
като различни народи, които преди това са нямали нищо общо, влизат за тази цел в свят 
съюз. Нещо повече, докато придаваме толкова голямо значение на съгласието на 
толкова различни умове и които в друго отношение са в такова различие един с друг – 
съгласие, което само едно Божествено Провидение може да произведе – не е от малко 
значение и да разсъдим върху благочестивостта на онези, които са в такова 
единодушие; наистина, не всички те, но онези, в които Бог е благоволил Неговата 
Църква да блести като в светила. 

13. Мъчениците са умирали уверено за учението на Писанието. 

И отново, с каква увереност подобава да се придържаме към учение, 
свидетелствувано и потвърдено с кръвта на толкова много светии? Когато веднъж са го 
прегърнали, не са се колебали смело и безстрашно и дори с голямо усърдие да 
посрещнат смъртта в негова защита. Като ни е предадено с такъв залог, кой от нас няма 
да го приеме с твърдо и непоколебимо убеждение? Следователно това не е малко 
доказателство за властта на Писанието, че е било запечатано с кръвта на толкова много 
свидетели, особено когато разсъдим, че свидетелствувайки за вярата, те са посрещали 
смъртта не с фанатичен ентусиазъм (както лъжливите духове понякога имат навик да 
правят), а с твърда и постоянна, но и трезва набожна ревност. Има и други причини, 
нито малко, нито пък слаби, чрез които достойнството и величието на Писанието може 
не само да бъде доказано на набожните, но също и напълно защитено против 
заяжданията на клеветниците. Те, обаче, не могат сами да създадат твърда вяра в 
Писанието, докато нашият небесен Баща не изяви Своето присъствие в Него и по този 
начин да създаде вътрешна почит към него. Следователно, само тогава Писанието е 
полезно да ни даде спасително познание за Бога, когато неговата сигурност е основана 
върху вътрешното убеждение на Святия Дух. Все пак човешките свидетелства, 
използвани за да го потвърдят, не са без значение, ако се използват като подчинени на 
това главно и най-висше доказателство, като второстепенна помощ за нашата слабост. 
Но е глупаво да се опитваме да доказваме на невярващите, че писанието е Божието 
Слово. Това не може да стане освен чрез вяра. Следователно, Августин правилно ни 
напомня, че всеки човек, който би имал някакво разбиране за такива възвишени неща, 
трябва предварително да притежава набожност и мир в ума си. 

 

  



Глава Девета 

9. ВСИЧКИ ПРИНЦИПИ НА БЛАГОЧЕСТИЕТО БИВАТ РАЗРУШАВАНИ ОТ 
ФАНАТИЦИТЕ, КОИТО ЗАМЕСТВАТ ПИСАНИЕТО С ОТКРОВЕНИЯ. 

Раздели: 

1. Кратко описание на нравите и грешките на либертините, които си приписват духовен 
характер.  

1. Апостолите и всички истински християни прегръщат писаното Слово. Това се 
потвърждава от един текст в Исая; също от примера и думите на Павел.  

2. Христовият Дух запечатва учението на Писаното Слово в умовете на 
праведните.  

2. Продължение на опровержението.  

3. Мошеничествата на Сатана не могат да бъдат открити без помощта на писаното 
Слово. Първо възражение  

3. Второ възражение от думите на Павел относно буквата и духа. Отговор, с обяснение на 
смисъла на думите на Павел. Как Духът и писаното Слово са неразделно свързани.  

1. Фанатиците погрешно се позовават на Святия Дух. 

Онези, които, отхвърляйки Писанието, си въобразяват, че имат някакъв особен 
начин да стигнат до Бога, са не толкова под влиянието на грешки, колкото на лудостта. 
Защото напоследък се появиха разни лекомислени хора, които, макар да излагат силно 
превъзходството на Духа, отхвърлят всяко четене на самите Писания и осмиват 
простотата на онези, които само се наслаждават в това, което те наричат мъртва и 
смъртоносна буква. Но аз бих желал те да ми кажат какъв дух е този, чието 
вдъхновение ги издига до такава висота, че да смеят да презират учението на 
Писанието като посредствено и детинско. Ако те отговорят, че това е Христовият Дух, 
тяхната увереност е много смехотворна; тъй като, предполагам, те ще признаят, че 
апостолите и другите вярващи в ранната Църква не са били просветени от някакъв друг 
дух. Никой от тези, обаче, не се е научил да презира Божието Слово, но всеки е бивал 
пропит с все по-голяма почит към него, както съвършено ясно свидетелствуват техните 
писания. И наистина, това е било предсказано чрез устата на Исая. Защото когато той 
казва, “Моят Дух е на теб, и думите Ми, които сложих в устата ти, няма да напуснат 
устата ти, нито устата на твоето потомство, нито устата на потомството на твоето 
потомство, казва Господ, от сега и завинаги,” той не свързва древната Църква с някакво 
чуждо учение, като че ли е обикновен учител по основни неща; той по-скоро показва, 
че под царуването на Христос истинското и пълно щастие на новата Църква ще се 
състои в това да бъде управлявана както от Словото, така и от Божия Дух. От тук си 
правим извода, че тези изверги са виновни за страшно богохулство в разкъсване на 
части на това, което пророкът съчетава в неразделим съюз. Добавете към това факта, че 
Павел, дори когато беше отнесен до третото небе, не престава да използва учението на 
закона и пророците, като по същия начин увещава Тимотей, учител с особени качества, 
да прилежава в четенето (1 Тим. 4:13). И похвалата, която той произнася спрямо 
Писанието заслужава да бъде напомнена, а именно, че “то е полезно за поучение, за 
изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек 
усъвършенствуван” (2 Тим. 3:16). Следователно, какво мошеничество на дявола е да си 
въобразяваме, че Писанието, което води Божиите синове до крайната цел, има само 
преходна и времена употреба? 



Отново, бих желал тези хора да ми кажат дали не са погълнали някой дух, 
различен от този, който Христос обеща на Своите ученици. Макар че тяхната лудост е 
безкрайна, тя едва ли ще ги доведе до края, за да изговорят и това. Но какъв Дух обеща 
да ни изпрати нашият Спасител? Такъв, който няма да говори за Себе Си (Йоана 16:13), 
а ще предава и внушава истините, които Той самият е дал чрез Словото. Затова и 
служението на Духа, който ни е обещан, не е да състави нови и нечути досега 
откровения, или да изкове ново учение, чрез което да бъдем отведени настрана от 
приетото поучение на благовестието, а да запечата в нашите умове самото учение, 
което е препоръчано от благовестието. 

2. Святият Дух се разпознава по Неговото съгласие с Писанието. 

Следователно е лесно да разберем, че трябва да прилежаваме в четенето и 
слушането на Писанието, ако искаме да имаме някаква полза от Божия Дух (точно 
както Петър хвали онези, които внимателно изучават учението на пророците (2 Пет. 
1:19), макар че може да се е смятало, че то е било изместено след като изгрява 
светлината на благовестието), и, обратното, че всеки дух, който пренебрегва мъдростта 
на Божието Слово и внушава друго учение, заслужено може да бъде подозиран в суета 
и лъжа. Тъй като Сатана преобразява себе си в светъл ангел, каква власт може да има 
Духът в нас, ако не е потвърден чрез непогрешим белег? И със сигурност той ни е 
показан от Господа с достатъчна яснота; но тези нещастни хора грешат, като отиват 
към своето унищожение, докато търсят Духа от себе си, вместо от Него. Но те казват, 
че е обидно да подчиняваме Духа, на Когото всички неща трябва да бъдат подчинени, 
на Писанието: като че ли е обидно за Святия Дух да изглежда съвършено еднакъв 
навсякъде и да бъде във всяко отношение без изключение последователен със Себе Си. 
Наистина, ако беше подчинен на чонешки, ангелски ил друг външен стандарт, може да 
се помисли, че бива представен като подчинен или вкаран в робство, но докато Той 
бива сравняван сам със Себе Си и разглеждан вътре в Себе Си, как може да се каже, че 
с това Той бива оскърбяван? Признавам, че с това той бива подложен на изпитване, но 
това е самото изпитване, с което Той е благоволил да бъде потвърждавано Неговото 
величие. Трябва да е достатъчно за нас, когато веднъж чуем гласа Му; но за да не би 
Сатана да се промъкне чрез Неговото име, Той желае ние да Го разпознаваме чрез 
образа, който е отпечатал в Писанията. Авторът на Писанията не може да се променя и 
да променя образа Си. Такъв, какъвто се е явил там в началото, такъв и ще остане 
завинаги. За Него няма нищо обидно в това, освен ако не смятаме, че за Него би било 
чест да се изражда и да се бунтува против Себе Си. 

3. Словото и Духът са неразделно свързани. 

Тяхното заяждане, че ние се придържаме към мъртвата буква, носи със себе си 
наказанието, което те заслужават за презрението си към Писанието. Очевидно е, че 
Павел спори срещу лъжеапостолите (2 Кор. 3:6), които, като препоръчват закона без 
Христос, лишават хората от ползата на Новия Завет, чрез който Господ се задължава да 
напише закона Си в сърцата на вярващите и да го отпечата във вътрешностите им. 
Следователно буквата е мъртва и Господният закон убива своите читатели когато бъде 
разделен от Христовата благодат, и само звучи в ухото без да докосва сърцето. Но ако 
бъде ефективно наложен в сърцето чрез Духа, ако изявява Христос, той е животворно 
слово, обръщащо душата и правещо мъдрия прост. В същия този цитат апостолът 
нарича своето проповядване служение на Духа (2 Кор. 3:8), намеквайки, че Святият 
Дух така се придържа към Своята Си истина, каквато е изявил в Писанието, че 



упражнява и развива Своята сила само когато Словото бъде прието с дължимата почит 
и уважение.  

Няма нищо противоречиво в това, което преди това казахме (глава 7), че нямаме 
голяма увереност в самото Слово, докато то не бъде потвърдено от сводетелството на 
Духа. Защото Господ така е свързал сугирността на Своето Слово и Своя Дух, че 
нашите умове биват надлежно пропити с почитание към Словото, когато Духът, 
осветявайки го, ни дава способност да видим в него Божието лице; а, от друга страна, 
ние прегръщаме Духа без опасност от заблуда, когато го приемаме в Неговия образ, 
тоест, Неговото Слово. Така е наистина. Бог не произвежда Своето Слово с цел 
временно показване пред хората, възнамерявайки да го премахне в момента, в който 
Духът пристигне; но използва същия Дух, чрез Чието действие дава Словото, да 
извърши Неговото дело чрез ефективното потвърждение на Словото. 

По този начин Христос обяснява на двамата ученици (Лука 24:27) не че трябва 
да отхвърлят Писаниятаи да уповават на своята си мъдрост, а че трябва да разбират 
Писанията. По същия начин, когато Павел казва на солунците, “Духа не угасвайте,” той 
не ги възвишава до празни измишления отделно от Словото; той незабавно добавя, 
“Пророчествата не презирайте” (1 Сол. 5:19, 20). С това без съмнение той намеква, че 
светлината на Духа бива угасена в момента, в пророчеството бива презряно. Как се 
отговаря на това от онези надменни ентусиасти, в чието въображение единственото 
истинско просветление се състои в безгрижното отхвърляне и изоставяне на Божието 
Слово, докато, лишени от увереност поради глупостта си, се хващат за всяка сънувана 
идея, която случайно възникне в умовете им? Със сигурност на Божиите деца подхожда 
съвсем друга трезвост. Както чувствуват, че без Божия Дух те са напълно лишени от 
светлината на истината, така и не са без знание, че Словото е инструментът, чрез който 
се дава просветлението на Духа. Те не познават друг Дух, освен Този, Който живееше и 
говореше в апостолите – Духът, чрез Чиито пророчества те всекидневно биват 
призовавани да слушат Словото. 

 

Глава Десета 

10. В ПИСАНИЕТО ИСТИНСКИЯТ БОГ Е КАТЕГОРИЧНО 
ПРОТИВОПОСТАВЕН НА ВСИЧКИ БОГОВЕ НА ЕЗИЧНИЦИТЕ. 

Раздели: 

1. Подновяване на обяснението за познанието за Бога. Бог, както е изявен в Писанието, и 
както е очертан в Своите дела.  

2. Качествата на Бога както са описани от Мойсей, Давид и Еремия. Обяснение на 
качествата. Обобщение. Използването на това познание.  

3. Писанието, насочвайки ни към истинския Бог, изключва боговете на езичниците, които 
иначе в някакъв смисъл, подкрепят Божието единство.  

1. Учението на Писанието за Бога Създател. 

Преди това отбелязахме, че познанието за Бога, което в други отношения не е 
неясно изявено в рамката на света и във всички създания, е по-ясно и познато обяснено 



чрез Словото. Сега може да е уместно да покажем, че в Писанието Господ представя 
Себе Си със същия характер, с който вече Го видяхме очертан в Неговите дела. Едно 
пълно разглеждане на този предмет ще отнеме много място. Но тук ще бъде достатъчно 
да осигурим някакъв справочник, с позоваването на който набожният читател да може 
да разбере какво познание за Бога той трябва да търси предимно в Писанието и да бъде 
насочен относно начина на провеждане на търсенето. Тук сега не говоря за специалния 
завет, с който Бог отдели Авраамовото потомство от останалите народи. Защото когато 
чрез щедро осиновяване Той прие до положение на синове онези, които преди това 
бяха врагове, дори и тогава Той подействува в характера на Изкупител. Сега, обаче, ще 
бъдем заети с разглеждането на онова познание, което се ограничава със сътворението 
на света, без да стига до Подредника Христос. Но макар че скоро ще бъде необходимо 
да цитираме определени текстове от Новия Завет (доказателства, които са дадени там 
както за могъществото на Бога Създател, така и за Неговото провидение в запазването 
на това, което той първоначално е създал). Бих искал читателят да помни каква е 
настоящата ми цел, за да не се отклонява от правилната тема. Накратко, ще бъде 
достатъчно за него засега да разбере как Бог, Създател на небето и земята, управлява 
света, който е бил създаден от Него. Във всяка част от Писанието срещаме описания на 
тази бащинска любов и готовност да върши добро, а също срещаме и примери на 
суровост, които показват, че Той е справедлив възмездител на нечестивите, особено 
когато продължават упорито въпреки Неговото дълготърпение. 

2. Божиите качества според Писанието са същите като тези, познати от 
Неговите създания. 

Има определени текстове, които съдържат по-ярки описания на божествения 
характер, изявявайки го пред нас така, като че ли Неговият истински образ е видимо 
изобразен. Наистина, Мойсей изглежда възнамерява накратко да обобщи това, което 
може да се знае за Бога от хората, когато казва, “Господ, Господ, Бог жалостив и 
милосърден, дълготърпелив, Който изобилва с милост и вярност, Който пази милост за 
хиляди, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, 
въздава беззаконието на бащите върху децата и внуците им до третото и четвъртото 
поколение” (Изх. 34:6, 7). Тук можем да отбележим, първо, че Неговата вечност и 
самосъществуване са заявени чрез двойното повторение на Неговото величествено име; 
и второ, че в изброяването на Неговите съвършенства Той е ипосан не какъвто е в Себе 
си, а по отношение на нас, за да може нашето осъзнаване за него да бъде повече ярко 
действащо впечатление, отколкото празни въображаеми размишления. Нещо повече, 
така изброените съвършенства са само онези, които виждаме да светят на небето и на 
земята – жалостивост, доброта, милост, справедливост, правосъдие и истинност. 
Защото силата и могъществото са обобщени под името Елохим. 

Подобни епитети се използват от пророците, когато искат да заявят пълно 
Неговото свято име. За да не събираме голям брой цитати, може би засега е достатъчно 
да цитираме един Псалм (145), в който така внимателно се дава обобщение на 
божествените съвършенства, че изглежда никое не е пропуснато. Все пак, обаче, всяко 
съвършенство, изложено там, може да бъде наблюдавано в създанието; следователно, 
какъвто Го чувстуваме, когато опитността ни води, такъв и изявява Той Себе Си в 
Своето Слово. В Еремия, където Бог прогласява характера, който иска ние да познаваме 
в Него, макар че описанието не е толкова пълно, то е по същество същото. “Който се 
хвали,” казва Той, “нека се хвали с това, че разбира и познава Мен, че съм Господ, 
Който извършвам милост, правосъдие и правда на земята” (Ер. 9:24). Със сигурност 



качествата, които е най-необходимо да знаем, са тези три: Милост, върху която 
единствено зависи цялата ни сигурност; Правосъдие, което всекидневно се упражнява 
върху нечестивите и ги очаква и в по-сурова форма за вечно унищожение; Праведност, 
чрез която верните биват запазени и най-щедро подкрепяни. Пророкът заявява, че когат 
познавате тези три, вие сте изобилно осигурени със средства да се хвалите в Бога. Нито 
пък тук се пропуска Неговата истина, могъщество, святост или доброта. Защото как би 
могло да съществува това познание за Неговата милост, правосъдие и праведност, ако 
не е основано върху Неговата ненарушима истина? И отново, може ли да се вярва, че 
Той управлява земята с правосъдие и праведност, без да предположим Неговата 
могъща сила? Също, откъде идва Неговата милост, освен от Неговата доброта? 
Накратко, ако всичките Му пътища са милост, правосъдие и правда, в това също ясно 
се вижда и Неговата святост. 

Нещо повече, познанието за Бога, което е изложено пред нас в Писанията, е 
предназначено за същата цел като тази, която блести ярко в създанието, а именно, чрез 
него да се научим да Му се покланяме с цяло сърце и непоколебимо покорство, а също 
и да зависим напълно от Неговата доброта. 

3. Тъй като единството на Бога не неизвестно и на езичниците, 
идолопоклонците са още повече без извинение. 

Тук може би е уместно да направим обобщение на общото учение. Затова първо 
нека читателят да отбележи, че Писанието, за да ни насочи към истинския Бог, 
категорично изключва и отхвърля всички богове на езичниците, защото религията е 
била извратена навсякъде и във всички времена. Наистина, вярно е, че Божието име е 
било известно и почитано навсякъде. За онези, които са се покланяли на множество 
богове, когато са говорели на обикновен естествен език, просто са използвали името 
бог, като че ли мислят за един достатъчен бог. И това е хитро отбелязано от Юстин 
Мъченик, който пише на тази тема трактат, озаглавен За Божието Царство, в който 
показва с разнообразни доказателства, че единството на Бога е изписано на всички 
сърца. Тертулиан доказва същото нещо от общоприетите форми на речта. Но тъй като 
всички без изключение в суетността на умовете си се втурват или биват завличани в 
лъжливи фантазии, тези усещания относно единството на Бога, каквито и да са по 
естество, нямат друго следствие освен да оставят хората без извинение. Най-мъдрите 
ясно разкриват блудните скитания на своите умове, когато изразяват желание за 
някакво Божество, и така принасят своите молитви към непознати богове. И тогава, 
въобразявайки си множествено естество в Бога, макар и техните идеи относно Юпитер, 
Меркурий, Венера, Минерва и други не са така абсурдни както на грубия дивак, те по 
никакъв начин не са освободени от заблудата на дявола. На друго място отбелязахме, 
че колкото и умели да са опитите на философите да избягат, те не могат да се отърват 
от обвинението в непокорство и че всички те са извратили Божията истина. По тази 
причина Авакум (2:20), след като осъжда всички идоли, заповядва на хората да търсят 
Бога в Неговия храм, за да може праведните да не познават друг освен Него, Който е 
изявил Себе Си в света. 

 

  



Глава Единадесета 

11. НЕЧЕСТИЕТО НА ТОВА ДА ПРИПИСВАМЕ ВИДИМА ФОРМА НА БОГА. 
ПОСТАВЯНЕТО НА ИДОЛИ Е ОТСТЪПНИЧЕСТВО ОТ ИСТИНСКИЯ БОГ. 

Има три главни части в тази глава. 

Първата съдържа опровержение на онези, които приписват видима форма на Бога (1 и 
2), с отговор на възражението на онези, които, тъй като е казано, че Бог изявява Своето 
присъствие с определени символи, го използват в защита на своите грешки (3 и 4). След това са 
приведени различни аргументи, отхвърлящи баналното възражение от израза на Григорий, че 
изображенията са книгите за неучените (5-7). 

Втората част на главата е свързана с произхода на идолите или изображенията и 
тяхното обожествяване, както е одобрявано от папистите (8-10). Опровержение на техния 
аргумент (11). 

Третата част разглежда употребата и злоупотребата с изображенията (12). Дали е 
целесъобразно да ги имаме в християнските църкви (13). Заключителната част съдържа 
опровержение на Втория Никейски събор, който нелепо защитава изображенията в полза на 
божествената истина, дори с пренебрежение към името “християнин.” 

Раздели: 

1. Бог е противопоставен на идолите, за да знаят всички, че Той е единственият правилен 
свидетел сам за Себе Си. Той ясно забранява всеки опит да бъде представен в телесна 
форма.  

2. Причини за тази забрана от Мойсей, Исая и Павел. Възражението на езичниците. Това 
трябва да засрами идолопоклонниците.  

3. Разглеждане на възражение, взето от различни цитати от Мойсей. Херувимите и 
серафимите показват, че изображенията не са подходящи за представяне на небесните 
тайни. Херувимите принадлежат към епохата на даването на Закона.  

4. Материалите, от които се правят идолите, изобилно опровергават въображението на 
идолопоклонниците. Потвърждение от Исая и от други. Безсмислената предпазливост 
на гърците.  

5. Възражение – че изображенията са книгите на неучените. Отговор на възражението,  
1. Писанието заявява, че изображенията са учители на суета и лъжи.  

6. Продължение на отговора,  

2. Древните теолози осъждат правенето и поклонението на идоли.  
7. Продължение на отговора,  

3. Употребата на изображения осъдена заради разточителните и безвкусни 
украшения, поставяни им в папските църкви.  

4. Църквата трябва да бъде обучавана в благочестие по друг начин.  
8. Втора част на главата. Произход на идолите или изображенията. Техният възход 

веднага след Потопа. Тяхното непрекъснато развитие.  
9. За идолопоклонството. Неговото естество. Опровержение на един аргумент на 

идолопоклонниците. Духът на идолопоклонниците.  
10. Аргументът на папистите. Тяхното съгласие с древните идолопоклонниците.  
11. Опровержение на друг аргумент или софизъм, а именно, разликата между dulia и latria.  
12. Трета част на главата, а именно, употребата и злоупотребата с изображенията.  
13. Дали е целесъобразно да имаме изображения в християнските храмове.  



14. Безсмислената защита на поклонението на изображения от втория т.нар Никейски 
събор. Софизмите или извращенията на Писанието в защита на изображенията в 
църквите.  

15. Цитати, приведени в подкрепа на поклонението на изображения.  
16. Богохулните изрази на някои древни идолопоклонници, одобрявани от не малко от 

съвременните хора, и в слово, и на дело.  

(Аргументът на Писанието за отхвърляне на изображенията в поклонението, 
1-4) 

1. Забранено ни е всяко картинно представяне на Бога. 

Тъй като Писанието, за удобство на грубия и извратен човешки разум, 
обикновено говори с прости думи, така и когато неговата цел е да разграничи между 
истинския Бог и лъжливите божества, то категорично го противопоставя на идолите; не 
че одобрява това, което по-изтънчено и умело е поучавано от философите, а за да може 
по-добре да изложи на показ глупостта, или по-точно, лудостта на света в неговото 
търсене на Бога, когато всеки се придържа към собственото си въображение. Това 
изключващо всичко друго определение, което срещаме навсякъде в Писанието, 
унищожава всяко божество, което хората измислят за себе си от собствения си ум – 
защото самият Бог е единственият подходящ свидетел сам за Себе Си. 

Между другото, като виждаме, че тази дивашка глупост се е разпространила по 
цялата земя, като хората копнеят за видими форми на Бога и така си формират 
божества от дърво и камък, сребро и злато, или от какво да е друго мъртво и развалящо 
се вещество, трябва да имаме като първи принцип, че когато на Бога се припише 
някаква форма, Неговата слава бива извратена чрез безбожна лъжа. Затова в Закона, 
след като Бог приписва божествена слава единствено на Себе Си, когато стига до това 
да покаже какво поклонение Той одобрява или отхвърля, Той незабавно добавя, “Не си 
прави кумир, или какво да е подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на 
земята долу, или което във водата под земята” (Изх. 20:4). С тези думи Той възпира 
всеки безнравствен опит, който бихме могли да предприемем, за да Го представим във 
видима форма, и накратко изброява всички форми, с които суеверието е започнало от 
преди много време да обръща Неговата истина в лъжа. Защото знаем, че парсите са 
почитали Слънцето. Колкото звезди на небето са виждали глупавите народи, толкова 
богове са си измисляли. За египтяните всяко животно е било фигура на бог. Гърците са 
се гордеели със своята превъзхождаща мъдрост, като са почитали бог в човешка форма 
(Maximum Tyrius Platonic. Serm. 38). Но Бог не прави сравнение между изображенията, 
като че ли едно е по-подходящо от друго; без изключение Той отхвърля всички форми 
и картини и други символи, чрез които суеверните си въобразяват, че могат да Го 
приближат към себе си. 

2. Всяко картинно представяне на Бога противоречи на Неговото естество. 

Това лесно може да се разбере от причините, които Той добавя към Своята 
забрана. Първо, в Мойсеевите книги е казано (Вт. 4:15), “Затова внимавайте добре на 
себе си (защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня, вие не видяхте 
никакъв образ), да не би да се развратите и да си направите идол, подобие на някой 
образ,” и т.н. Виждаме как ясно Бог говори против всякакви изображения, за да ни 
научи, че всеки копнеж ком такива видими форми е бунт срещу Него. От пророците ще 
бъде достатъчно да спомена Исая, който е най-многословен по този въпрос (Исая 40:18; 



41:7, 29; 45:9; 46:5), за да покаже как Божието величие бива осквернявано с глупаво и 
извратено въображение, когато Този, Който е нетелесен, бива уподобен на телесно 
вещество; невидимият на видим образ; Който е Дух, на неодушевен предмет; и Който 
изпълва цялото пространство, на жалко парче дърво, камък или злато. Павел говори по 
същия начин, “И тъй като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно 
на злато или на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и въображение” 
(Деян. 17:29). От това става ясно, че каквито и статуи да се издигат и каквито и картини 
да да се рисуват за да представят Бога, те са крайно неугодни за Него, като обида към 
Неговото величие. И странно ли е, че Святият Дух изпраща като гръмотевици такива 
отговори от небето, когато принуждава дори слепите и нещастни идолопоклонници да 
изговарят подобна изповед на земята? Възражението на Сенека, дадено ни от Августин 
(De Civit. Dei, c. 10) е добре известно. Той казва, “Те представят свещените, безсмъртни 
и невидими богове с най-ниски и долни материали и ги обличат в човешки и 
животински дрехи; някои объркват половете и сътворяват смес от различни тела, 
давайки имена на божества на предмети, които, ако бяха живи, биха били възприети 
като чудовища.” Тук отново е очевидно, че защитниците на изображенията прибягват 
към жалък несъстоятелен аргумент, когато твърдят, че на юдеите е било забранено да 
ги използват поради тяхната склонност към суеверие; като че ли забраната, която 
Господ основава върху Своята вечна природа и непроменимите закони на естеството, 
може да бъде ограничена до един единствен народ. Освен това, когато Павел 
опровергава грешката да се приписва телесна форма на Бога, той се обръща не към 
юдеите, а към атиняните. 

3. Дори преките проявления на Божественото присъствие не ни дават 
основание за изображения. 

Вярно е, че понякога Господ изявява Своето присъствие чрез определени белези, 
така че се казва, че е бил видян лице в лице; но всички белези, които Той някога е 
използвал, са били в подходящо съответствие с естеството на учението и в същото 
време ясно внушават Неговото непознаваемо естество. Защото облакът, димът и 
огънят, макар да са символи на небесна слава (Вт. 4:11), възпират човешките умове 
като с юзда, за да не могат да се опитат да проникнат по-навътре. Затова дори на 
Мойсей (на когото, от всички хора, Бог най-отблизо изяви Себе Си), не беше 
позволено, макар че се моли за това, да види лицето Му, а получи отговор, че 
светлината е твърде силна за човека (Изх. 33:20). Святият Дух се яви във формата на 
гълъб, но тъй като веднага след това изчезна, кой не вижда, че в този временен символ 
праведните са увещавани да гледат на Духа като невидим, да приемат Неговта сила и 
благодат и да не прибягват до никакъв външен образ? Бог понякога се явява във 
формата на човек, но това е било в очакване на бъдещото явление на Христос и 
следователно не е давало на юдеите и най-малкото основание да си съставят символ на 
Божеството в човешка форма. 

Също, умилостивилището (Изх. 25:17, 18, 21), където според Закона Бог изявява 
присъствието на Своята мощ, е така направено, че да показва, че Бог се вижда най-
добре, когато умът се издигне във възхищение над самия себе си: херувимите с 
простряните крила го засенчваха, завесата го покриваше, а и отдалечеността на самото 
място беше сама по себе си достатъчно прикритие. Следователно е сляпо невежество да 
се опитваме да защитаваме изображенията на Бога и светиите чрез примера на 
херувимите. Защото, питам, какво означават тези форми, ако не че изображенията са 
неспособни да представят Божиите тайни, тъй като са били така оформени, че да 



покриват умилостивилището с крилата си, по този начин скривайки Бога, не само от 
очите, но и от всяко човешко възприятие, и по този начин възпирайки въображението? 
Към това можем да добавим, че пророците описват серафимите, които са ни изявени 
във видение, с покрити лица; с това показвайки, че блясъкът на божествената слава е 
толкова силен, че дори ангелите не могат да го гледат пряко, докато и малките лъчи, 
които светят в лицата на ангелите, са скрити от нашия поглед. Нещо повече, всички 
хора със здрав разум признават, че въпросните херувими принадлежат на старата 
система на Закона. Следователно е абсурдно да ги привеждаме като пример за нашата 
епоха. Защото този детски период, ако мога така да се изразя, за който са били 
пригодени такива елементарни символи, е отминал. И със сигурност е срамно, че 
езическите писатели са по-умели тълкуватели на Писанието от папистите. Ювенал (Sat. 
14) излага юдеите на присмех, за това че се покланят на облаците и на небесния 
простор. Той прави това извратено и безбожно; все пак, като отрича, че сред тях е 
съществувала някаква видима форма на Божеството, той говори по-точно от папистите, 
които дърдорят, че е имало някакъв видим образ. Като имаме предвид, че хората винаги 
се втурват с гореща ревност в следване на идоли, както вода, която изригва със сила от 
пълноводен извор, нека да се поучим колко склонно е нашето естество към 
идолопоклонство, та докато хвърляме цялата вина за един общ порок върху юдеите, да 
не бъдем отвлечени настрана от суетни и грешни страсти в съня на смъртта. 

4. Изображенията и картините са противни на Писанието. 

Със същият смисъл са и думите на псалмиста (Пс. 115:4; 135:15), “Техните 
идоли са сребро и злато, направа на човешките ръце.” От материалите, от които са 
направени, той прави извода, че те не са богове, като приема, че всяко човешко 
средство за представяне на Бога е тъпа измислица. Той споменава сребро и злато, а не 
пръст или камък, тоест нито блясъкът, нито цената могат да добият почит към идолите. 
След това той извежда общото заключение, че нищо не е по-лъжливо от това, че 
боговете могат да се правят от неодушевена материя. Човекът е принуден да признае, 
че е временно създание (виж Книга 3), и все пак смята, че металът, който той е 
обожествил, трябва да се почита като Бог. Откъде идват идолите, ако не от човешката 
воля? Следователно има основание за сарказма на езическия поет (Hor. Sat. I. 8) “Бях 
преди време ствол на смокиня, безполезен труп, когато занаятчията, мислейки дали да 
ме направи столче, и т.н., реши, че трябва да стана бог.” С други думи, едно земно 
създание, което всеки миг може да се прости с живота си, е способно чрез своето си 
измишление да удостои с име и почест на божество един безжизнен труп на дърво. Но 
както онзи епикурейски поет, отдавайки се на остроумието си, е нямал никакво 
уважение към религията, без да обръщаме нвимание на неговите подигравки, нито на 
тези на приятелите му, нека пророчески укор да ни ужили, дори да разсече сърцето ни, 
когато той говори за крайното увлечение на онези, които използват едно и също парче 
дърво за да запалят огън и да се стоплят, да изпекат хляб, да изпекат или сварят месо, и 
от остатъка правят бог, пред който се покланят като милотели (Исая 44:16). Затова 
същият пророк, на друго място, не само обвинява идолопоклонниците като виновни 
пред закона, но и ги укорява за това, че не са се научили от основите на земята, е нищо 
не е по-нелепо от това да се смалява огромното и непознаваемо Божество до ръст от 
няколко стъпки. И все пак опитът ни показва, че това чудовищно действие, макар и 
очевидно противно на естествения ред, е естествено за човека. 

Нещо повече, трябва да се отбележи, че чрез използвания начин на изразяване се 
отхвърля всяка форма на суеверие. Тъй като са човешки творения, те нямат власт от 



Бога (Ис. 2:8; 31:7; Ос. 14:3; Мих. 5:13); и следователно трябва да се приеме като 
непроменим принцип, че всички начини на поклонение, измислени от човека, са 
омразни. Сляпото увлечение е представено дори в по-силна светлина от псалмиста (Пс. 
115:8), когато показва как се проси помощ от мъртви и безчувствени предмети от 
същества, които са били надарени с разум с цел да могат да познаят, че цялата вселена 
е управлявана само от Божествената енергия. Но докато извращението на естеството 
тласка цялото човечество колективно и индивидуално в тази лудост, Духът 
непрекъснато говори с гръмък глас страшното проклятие, “Които ги правят, са също 
като тях, и такъв е всеки, който уповава на тях.” И трябва да се отбележи, че забраната 
важи за всякакво подобие, било то скулптура или не. Това опровергава произволната 
предпазна мярка, възприета от Гръцката Църква. Те смятат, че правят нещо 
възхитително, защото нямат изваяна форма на Божеството, а в същото време никой не е 
отишъл по-далеч от тях в развратната употреба на картини. Господ, обаче, не само 
забранява какъвто и да е Негов образ да се извайва от склуптор, но и да бъде рисуван от 
художник, защото всякакъв такъв образ е грешен и е оскърбителен за Неговото 
величие. 

(Грешката на папа Григорий опровергана от Писанието и от бащите, 5-7) 

5. Писанието казва друго. 

Наистина, познавам твърдението, което сега е повече от изтъркано, “че 
изображенията са книгите на неучените.” Така казва Григорий: но Святият Дух дава 
съвсем друго решение; ако в това отношение Григорий си беше научил урока в 
училището на Духа, никога не би говорил по този начин. Защото когато Еремия 
заявява, че “дървото е суетно учение” (Ер. 10:8), и Авакум, че “изваяният образ” е 
лъжеучител,” общата поука, която трябва да се извлече, определено е, че всяко нещо, 
относно Бога научено от изображения, е суетно и лъжливо. Ако се възрази, че 
порицанието на пророците е насочено против онези, които ивзращават изображенията с 
цел безбожно суеверие, признавам, че е така; но добавям (което трябва да е очевидно за 
всички), че пророците категорично осъждат това, което папистите смятат за несъмнена 
аксиома, а именно, че изображенията са заместители на книгите. Защото те 
противопоставят изображенията на истинския Бог, като че двете са с противоположно 
естество и никога не могат да се съгласят едно с друго. В стиховете, които цитирах 
последно, изводът е, че като знаем, че има един истинен Бог, Когото юдеите са 
почитали, видимите форми, направени за да Го представят, за лъжливи и нечестиви 
измислици; и следователно всички, които прибягват до тях за познание, са нещасто 
заблудени. Накратко, ако не беше вярно, че всякакво такова познание е лъжливо и 
фалшиво, пророците не биха го осъждали така категорично. Аз твърдя най-малкото 
това, че когато поучаваме, че всички човешки опити да се даде видима форма на Бога 
са суета и лъжа, не правим нищо повече от това да цитираме дума по дума онова, което 
пророците поучават. 

6. Учителите на Църквата също частично твърдят друго. 

Нещо повече, нека по тази тема да прочетем Лактанций и Евсевий. Тези 
писатели приемат като безспорен факт, че всички същества, чиито изображения са 
почитани, първоначално са били хора. По същия начин Августин ясно заявява, че е 
незаконно не само да се почитат изображения, но и да те да бъдат посвещавани. Ив 
това той не казва повече от онова, което е било постановено преди много време от 



Либертинския Събор, тридесет и шестият Канон на който гласи: “В църквите не трябва 
да се използват картини: На стените да не се рисува нищо, което да се почита или 
обожествява.” Но най-забележителният текст е този, който Августин цитира на друго 
място от Варон, в който изразително се съгласява с това: “Онези, които първи са въвели 
изображенията на богове, са премахнали страхопочитанието и са въвели грешките.” 
Ако това бяха само думи на Варон, те може би щяха да имат малко значение, макар че 
би могъл да ни засрами фактът, че един езичник, лутащ се в тъмнината, е постигнал 
такава степен на светлина, че да види, че телесните образи са недостойни за Божието 
величие и то защото намаляват страхопочитанието и насърчават грешките. Самият 
възглед свидетелствува, че е бил изговорен както с истина, така и със съобразителност. 
Но Августин, макар да го взема от Варон, го цитира като изразяващ неговото собствено 
мнение. В последствие, наистина, той заявява, че първите грешки, в които човек изпада 
относно Бога, не идват с изображенията, а се увеличават с тях, както ако добавим масло 
в огъня. След това той обяснява как с това страхът от Бога бива заглушен ил осакатен, 
като Неговото присъствие бива пренебрежително снижено чрез глупави, детински и 
нелепи представяния. Бих желал да не изпитваме върху себе си истинността на тази 
последна забележка. Затова, който желае да бъде научен в истинско познание за Бога, 
трябва да се обърне към някакъв друг учител, а не към изображения. 

7. Изображенията на папистите са напълно неуместни. 

Затова нека папистите, ако имат някакво чувство за срам, да се въздържат от 
несериозния довод, че изображенията са книгите на неучените – довод, който толкова 
ясно е опроверган от безброй текстове в Писанието. А и дори да призная довода, това 
не би било валидна защита на техните конкретни идоли. Добре известно е какви 
чудовища ни натрапват като божествени. Защото какво са образите или статуите, на 
които окачват имена на светии, освен проявления на най-срамен разкош и неприличие? 
Ако някой се облича според техния пример, той би заслужавал да бъде поставен на 
позорния стълб. Наистина, публичните домове излагат своите обитатели по-прилично и 
по-скромно облечени, отколкото църквите своите изображения, предназначени да 
представят девици. Дрехите на мъчениците по никакъв начин не са по-прилични. 
Затова нека папистите да имат някакво чувство за приличие, когато украсяват своите 
идоли, ако искат да придадат поне някаква правдоподобност на лъжливото твърдение, 
че те са някакъв вид свещени книги. 

(Не би имало “неучени,” ако Църквата си беше изпълнила задълженията) 

Но дори в този случай ще отговорим, че това не е начинът, по който 
християнският народ трябва да бъде поучаван н святите места. Учението, в което Бог 
би искал те да бъдат поучавани, е съвсем различно от тези безумия. Неговата заповед е 
учението, едно и също за всички, да бъде излагано чрез проповядване на Словото и 
управлението на тайнствата – учение, на което се обръща малко внимание от онези, 
чиито очи биват завличани поради съзерцание на идоли. 

И кои са неучените, чието дивачество преима да бъде учено само чрез 
изображения? Дали са онези, които Господ приема за Свои ученици; онези, които 
зачита с откровение за Своята небесна философия и желае да бъдат обучени в 
спасителните тайни на Своето царство? Ниастина, признавам, че в действителност не са 
малко хората в наше време, които не могат да осъзнаят такива книги. Но, питам аз, 
откъде идва тази глупост, ако не от това, че са измамени чрез самото учение, което е 



направено за да ги научи? Простата причина онези, които управляват църквите, да 
изоставят служенеито на поучението в полза на идолите е, че самите те са тъпи. Павел 
заявява, че чрез истинското проповядване на благовестието Христос бива изобразен 
разпнат пред очите ни (Гал. 3:1). Каква е ползата, тогава, да се издигат в църквите 
толкова много кръстове от дърво и камък, сребро и злато, ако това учение беше вярно и 
честно проповядвано, а именно, че Христос умря, за да понесе нашето проклятие върху 
дървото, за да изкупи нашите грехове чрез жертвата на Своето тяло, да ги измие в 
кръвта Си и, накратко, да ни примири с Бога Баща? Само отова поучение хората биха 
научили повече от хиляди кръстове от дърво и камък. Колкото за кръстовете от сребро 
и злато, може би е вярно, че алчните предават на тях очите си и умовете си по-горещо 
отколкото на кой да е божествен учител. 

(Произход на употребата на изображения и последвалото извращаване на 
поклонението, макар че скулптурата и рисуването са дарове от Бога, 8-16) 

8. Произход на изображенията: човешкото желание за осезаемо божество. 

Относно произхода на идолите, изявлението, съдържащо се в Книгата на 
Мъдростта е прието с почти всеобщо съгласие, а именно, че те са били създадени от 
онези, които отдават почест на мъртвите от суеверно уважение към тяхната памет. 
Признавам, че тази извратена практика е много стара, и не отричам, че е била като 
факел, от който сляпата склонност на човечеството към идолопоклонство е била 
запалена, за да гори все по-силно. Не приемам, обаче, че това е първопричината за тази 
практика. Че идолите са били използвани още преди това ревностно посвещение към 
образите на мъртвите, често отричано от светските автори, да стане повсеместно, е 
очевидно от думите на Мойсей (Бит. 31:18). Когато той разказва, че Рахил откраднала 
бащините си образи, той говори за употребата на идоли като общ порок. От това можем 
да си направим извода, че човешкият ум е непрекъсната ковачница на идоли. Имало е 
някакво обновление при Потопа, но преди да са минали много години хората вече 
започват да коват богове по свое измишление. Има основание да вярваме, че още 
докато е жив святият Патриарх [Ной, бел.прев.], неговите внуци са се отдавали на 
идолопоклонство: така че той със своите си очи, не без най-дълбока скръб, е трябвало 
да гледа земята замърсена с идоли – същата земя, която преди това Бог пречисти с 
толкова страшен съд. Защото Исус Навиев свидетелствува (И.Н. 24:2), че Тара и Нахор, 
дори преди раждането на Авраам, са били поклонници на лъжливи богове. Ако 
потомството на Сим така бързо се е разбунтувало, какво да мислим за потомството на 
Хам, което бива проклето много преди това в техния баща? Наистина е така. 
Човешкият ум, както е пълен със самонадеяно безразсъдство, дръзва да си представи 
бог, пригоден за неговите си представи; като се труди в безумство и дори потъва в най-
чудовищно невежество, той поставя на мястото на Бога суета и празни призраци. 

Към тези злини се добавя и още една. Човекът се опитва да въплъти външно 
бога, който е измислил вътре в себе си. По този начин умът измисля идола, а ръката му 
дава живот. Че идолопоклонството произхожда от представата, която хората имат, че 
Бог не присъствува сред тях ако Неговото присъствие не е плътски изявено, се вижда 
ясно от примера на израилтяните: “Стани,” казаха те, “направи ни богове, които да 
ходят пред нас; защото този Мойсей, човекът, който ни изведе от Египетската земя, не 
знаем какво му стана” (Изход 32:1). Те всъщност знаеха, че има Бог, Чиято могъща сила 
те изпитаха в толкова много чудеса, но нямаха увереност, че Той е близо до тях, ако с 
очите си не виждаха телесен символ на Неговото присъствие като свидетелство за 



Неговото действително управление. Затова пожелаха да получават увереност от 
изображението, което вървеше пред тях, че пътуват под Божествено ръководство. И 
всекидневният ни опит ни учи, че плътта винаги е неспокойна докато не си направи 
някаква измислица като самата себе си, с която да може суетно да се утешава като 
представяне на Бога. Като следствие от тази сляпа страст хората в почти всички 
поколения от началото на света са си съставяли изображения, за които са си 
въобразявали, че в тях Бог е видимо изобразен пред техните очи. 

9. Всяка употреба на изображения води до идолопоклонство. 

След като се формира такава измислица, веднага следва обожествяването: 
защото когато хората си въобразят, че виждат Бога в изображенията, те също Му се 
покланят така, като че ли Той е там. Докато техните очи и умове стават все по-
погълнати от тях, те започват да стават все по-диви, съзерцавайки и чудейки се, като че 
ли пред тях наистина е някакво божество. Следователно е очевидно, че хората не 
изпадат в поклонение на изображения докато не възприемат представата за едно още 
по-чудовищно виждане: не че те действително вярват, че те са богове, но че силата на 
божеството по някакъв начин пребъдва в тях. Следователно, дали изобразеното нещо е 
Бог или някакво създание, в момента, в който паднеш пред него в поклонение, ти вече 
си омаян от суеверието. По тази причина Господ не само забрани да Му се издигат 
статуи, но също забрани и посвещаването на места и камъни, които биха могли да 
бъдат отделени за поклонение. По същата причина Втората Заповед съдържа 
допълнителна част относно поклонението. Защото веднага щом се даде видима форма 
на Бога, предполага се, че към нея се придава и Неговата сила. Толкова глупави са 
хората, че в каквато форма си представят Бога, така го изобразяват, и като естествено 
следствие започват да обожествяват тази форма. Няма разлика дали се покланят само 
на идола или на Бога в идола: винаги е идолопоклонство, когато се отдават божествени 
почести, под какъвто и предлог да е. И тъй като Бог не иска да бъде почитан суеверно, 
това, което се въздава като почит на идолите, е ограбено от Него. 

Нека да помислят върху това онези, които започват да търсят нищожни доводи в 
защита на отвратителното идолопоклонство, в което истинската религия е била 
погребана и потопена в продължение на много векове. Казва ни се, че изображенията 
не се броят за богове. Нито пък юдеите са били толкова крайно несмислени, че да не си 
спомнят, че има Бог, чиято мощна ръка ги е извела от Египет преди да направят телето. 
Всъщност, когато Аарон каза, че това са боговете, които са ги извели от Египет, те 
имаха предвид много ясно, че искаха да си запазят Бога, своя Избавител, ако Го виждат 
да върви пред тях във формата на теле. Нито пък трябва да бъда смятани езичниците за 
толкова глупави, че да не разбират, че Бог е нещо различно от дърво и камък. Защото те 
променят изображенията според желанията си, но винаги запазват едни и същи богове в 
умовете си; освен това те всекидневно посвещават нови изображения без да смятат, че 
правят нови богове. Прочетете оправданията, които Августин ни казва, че са 
използвани от идопоклонниците в неговите дни (August. in Ps. 113). Диваците, когато 
бъдат обвинени, отговарят, че не се покланят на видимия предмет, на Божеството, 
което обитава в него невидимо. Също, онези, които са имали това, което той нарича по-
изтънчена религия, казват, че не се покланят нито на изображението, нито на някакво 
обитаващо в него Божество, а в телесния образ виждат символ на това, което е техен 
дълг да почитат. Тогава какво? Всички идолопоклонници, били те юдеи или езичници, 
са движени от един и същи мотив, който описахме по-горе. Като не се задоволяват с 
духовно разбиране, те си мислят, че изображенията ще им дадат по-сигурно и по-ясно 



впечатление. Веднъж когато се възприеме това нелепо представяне на Бога, вече няма 
спиране докато, заблуждавани непрекъснато от нови измами, те започват да мислят, че 
Бог упражнява Своята сила чрез изображения. Дори юдеите са били уверени, че с 
такива изображения се покланят на вечния Бог, единния истинен Господар на небето и 
на земята; а езичниците, също в поклонението на своите лъжебогове, са смятали, че те 
живеят на небето. 

10. Поклонението на изображения в Църквата. 

Безсрамна лъжа е да се отрича, че това нещо, което е било правено от 
древността, се прави и днес. Защо хората падат пред изображения? Защо, когато се 
молят, те се обръщат към тях като към уши на Бога? Вярно е, както Августин казва (в 
Ps. 113), че никой човек не се моли или покланя по този начин, ако не е пропит от 
представата, че е чуван от изображението, или без да се надява, че желанията му ще се 
изпълнят от него. Защо се прави такава разлика между различните изображения на един 
и същи Бог, та докато едното бива подминавано, или получава само обикновена почест, 
другото бива почитано с най-голяма тържественост? Защо изморяват себе си с оброчни 
поклоннически пътувания за да видят някакви изображения, когато имат същите образи 
у дома? Защо в днешно време воюват за тях с кръв и убийства, като че воюват за своите 
олтари и и домашни огнища, показвайки повече готовност да се разделят с единния 
Бог, отколкото със своите идоли? И дори сега не описвам подробно чудовищните 
грешки на диваците – грешки с безкраен брой, и обсебили почти всички сърца. Говоря 
само за това, което изповядват онези, които са най-готови да очистят себе си от 
идолопоклонството. Те казват, ние не ги наричаме наши богове. Нито юдеите или 
езичниците в старо време са ги наричали така; и все пак пророците никога не 
преставали да ги осъждат поради техните прелюбодейства с дърво и камък за същите 
деяния, които днес се вършат всекидневно от онези, които наричат себе си християни, а 
именно, за почитане на Бога плътски в дърво и камък. 

11. Глупавите аргументи на папистите. 

Наясно съм, обаче, и нямам желание да скривам факта, че те се стараят да 
избягат от обвинението чрез едно по-изтънчено разграничение, което по-късно ще бъде 
подробно разгледано. Поклонението, което те отдават на своите изображения, те 
покриват под името “idolodulia,” и отричат, че то е “idolatria.” Така говорят те, 
твърдейки, че поклонението, което те наричат “dulia,” може, без оскърбление към Бога, 
да се отдава на статуи и картини. Така те си мислят, че са невинни, ако са само слуги, 
но не и поклонници на идоли; като че ли не е по-незначително нещо да се покланяш, 
отколкото да служиш. И въпреки това, макар да прибягват до гръцкото понятие, те 
много детински противоречат сами на себе си. Защото тъй като гръцката дума 
“latreuein” няма друго значение освен “покланям се,” това, което казват, е точно същото 
както ако признаваха, че се покланят на своите изображения без да им се покланят. Не 
могат да възразят, че си играя с думите. Истината е, че те само издават своето 
невежество, докато се опитват да хвърлят прах в очите на простите. Но колкото и 
красноречиви да са, те никога няма да докажат чрез своите красноречие, че едно и също 
нещо е две неща. Нека да показват как нещата са различни, за да видим дали ще бъдат 
счетени за различни от древните идолопоклонници. Защото както един убиец или 
прелюбодеец няма да избегне присъдата като даде някакво случайно име на своето 
престъпление, така е глупаво да очакват, че хитрото средство на промяна на името ще 
ги оправдае, ако те всъщност не се различават от идолопоклонниците, които самите те 



са принудени да осъждат. Но те са толкова далеч от доказателството, че техният случай 
е различен, че цялото зло се състои в глупавите спорове с тях, докато те с умовете си 
измислят и с ръцете си изработват символични форми на Бога. 

12. Функциите и ограниченията на изкуството. 

Аз, обаче, не съм толкова суеверен да смятам, че всякакви видими представяния 
от всякакъв вид са незаконни. Но тъй като склуптурата и рисуването са дарби от Бога, 
това, за което настоявам, е двете да се използват чисто и законно – с тези дарби, с които 
Господ ни е дарил за Своя слава и за наше добро, не трябва да се злоупотребява 
глупаво, и не трябва да бъдат извращавани за наше унищожение. Ние смятаме, че е 
незаконно да се дава видма форма на Бога, защото самият Бог я е забранил и защото тя 
не може до известна степен да не опетни Неговата слава. И за да не си помисли някой, 
че сме сами в това си мнение, онези, които са запознати с трудовете на признатите 
учители, ще открият, че те никога не са одобрявали това. Ако е незаконно да се прави 
някакво телесно представяне на Бога, още по-незаконно трябва да бъде да се почита 
такова представяне вместо Бога или да бъде почитан Бог в него. Единствените неща, 
следователно, които би трябвало да се рисуват или извайват, са нещата, които могат да 
бъдат представяни на окото; Божието величие, което е далеч отвъд способностите на 
всяко око, не трябва да бъде опетнявано с непочтителни представяния. Видимите 
представяния са два вида, а именно, исторически, които дават представяне на събития, 
и картинни, които просто изявяват телесни форми и фигури. Първите са полезни за 
наставление или увещание. Вторите, доколкото аз виждам, са направени само за 
удоволствие. И все пак е вярно, че вторите са почти единствения вид, който досега е 
бивал излаган в църквите. От това можем да си направим извода, че това излагане не е 
резултат от благоразумен избор, а на глупави и безразсъдни страсти. Не казвам нищо за 
неправилната и неприлична форма, в която бимат представяни, или за разпуснатото 
своеволие, на което тук се отдават скулпторите и художниците (въпрос, за който 
споменах преди време). Казвам само, че макар и да са иначе безвредни, те не могат да 
имат никаква полза при поучението. 

13. Докато учението е било чисто и силно, Църквата е отхвърляла 
изображенията. 

Но без да споменаваме за горното разделение, нека тук да размислим дали е 
целесъобразно църквите да съдържат някакви представяния, било то на събития или на 
човешки форми. Тогава, първо, ако въобще придаваме някакво значение на авторитета 
на ранната Църква, нека да си спомним, че в продължение на петстотин години, през 
които религията е била в по-благополучно състояние и чистото учение е процъфтявало, 
християнските църкви са били напълно свободни от видими представяния (виж 
Предговор и Книга 4). След това тяхното първо приемане в църквите става след като 
чистотата на служението вече е била доста изродена. Няма да споря относно 
разумността на основанията за тяхното първо въвеждане, но ако сравните двата 
периода, ще откриете, че вторият е бил доста отстъпил от чистотата на времената, 
когато изображенията са били непознати. Тогава какво? Трябва ли да предположим, че 
тези святи бащи, ако са били решили, че едно нещо е полезно и спасително, биха 
позволили Църквата да остане толкова дълго време без него? Несъмнено, именно 
защото те са видели много малка или никаква полза, а също и най-голяма опасност в 
него, те са го отхвърлили съзнателно и на разумна основа, а не просто са го пропуснали 
поради невежество или невнимание. Това ясно се свидетелствува от Августин с тези 



думи (Ep. 49. Виж също De Civit. Dei, lib 4 c. 31), “Когато така изображенията биват 
поставяни нависоко на почетни места, з ада бъдат гледани от онези, които се молят или 
жертвуват, макар да нямат нито чувство, нито живот в себе си, пак от самия си изглед, 
че ги имат, те въздействуват върху слабите умове както ако бяха живи и дишаха,” и т.н. 
И отново, в друг текст (в Пс. 112) той казва, “Въздействието, което се създава и по 
определен начин се натрапва от телесната форма, е, че умът, сам по себе си в тяло, си 
представя , че тяло, което е същото като неговото, трябва да може да се влияе по същия 
начин,” и т.н. Малко по-нататък той казва, “Изображенията са по-способни да дадат 
погрешна наклонност на една нещастна душа чрез това, че имат уста, очи, уши и крака, 
вместо да я поправят, тъй като нито говорят, нито виждат, нито чуват, нито вървят.” 

Това несъмнено е причината Йоан (1 Йоана 5:21) да ни заповяда да се пазим не 
само от поклонение на идоли, но и то самите идоли. И от изпълненото със страх 
увлечение, в което светът досега се мъчи, почти до пълно унищожение на 
благочестието, знаем твърде добре от опит, че в мига, в който изображенията се появят 
в църквите, идолопоклонството издига своето знаме; защото лудостта на хората не 
може да се удържи, но веднага изпада в суеверно поклонение. Дори когато има най-
малка опасност, все пак, като имам предвид правилната цел, с която са издигнати 
църквите, изглежда ми още по-неподходящо за тяхната святост да се приемат каквито и 
да е други изображения освен онези живи символи, които Господ е осветил чрез Своето 
Слово: Имам предвид Кръщението и Господната Вечеря. Нашите очи трябва да са 
постоянно приковани в тези двете и много по-живо впечатлени от тях, вместо да 
изискват помощ от каквито и да е изображения, които човешкият ум може да измисли. 
И така, това е несравнимото благословение на изображенията – благословение, нуждата 
от което, ако вярваме на папистите, не е възможно да бъде утолена! 

14. Детинските аргументи в полза на изображенията на Никейския Събор 
(787). 

Вярвам, че вече би било казано достатъчно по този въпрос, ако не беше 
Никейският Събор; не общопризнатият събор, който Константин Велики събира, а този, 
който се провежда преди осемстотин години по заповедите и под покровителството на 
императрица Ирина. Този Събор постановява не само, че изображенията трябва да се 
използват в църквите, но също и че те трябва да бъдат почитани. Следователно, всяко 
нещо, което казах, е под опасност да понесе големи щети от властта на този Събор. В 
интерес на истината, обаче, не съм трогнат толкова от тези съображения, колкото от 
желание да запозная моите читатели с дълбочината, до която сляпото увлечение е било 
доведено от онези, които са имали по-голяма страст към изображенията, отколкото да 
станат християни. Но нека първо да опровергаем това. Онези, които защитават 
употребата на изображенията, се позовават на този Събор за подкрепа. Но съществува 
опровержение, което носи името на Шарлеман, и чийто стил доказва, че наистина е 
произведение от този период. То дава мненията, изказани от присъствуващите 
епископи и аргументите, с които са ги подкрепили. Йоан, делегат на Източните църкви, 
казва, “Бог създаде човека по Свой образ,” и от това прави извода, че изображенията 
трябва да се използват. Той също смята, че има препоръка за изображенията в следния 
текст, “Покажи ми лицето Си, защото то е красиво.” Друг, за да докаже, че 
изображенията трябва да се поставят на олтарите, цитира стиха, “никой човек, като 
запали светило, не го поставя под шиник.” Друг, за да покаже ползата от гледане на 
изображения, цитира стих от Псалмите, “Светлината на лицето Ти, о Господи, е изгряла 
върху нас.” Друг пък прави тази аналогия: Както Патриарсите използваха 



жертвоприношенията на езичниците, така християните трябва да използват 
изображенията на светиите вместо идолите на езичниците. Със същата цел те 
изкривяват думите, “Господи, обикнал съм красотата на Твоя дом.” Но най-
остроумното тълкуване е следното, “Както сме чули, така сме и видяли”; следователно, 
Бог бива познат не само чрез слушане на Словото, но също и чрез гледане на 
изображения. Епископ Теодор е също толкова изобретателен: “Бог,” казва той, ”трябва 
да бъде изявяван в Своите светии”; а на друго място се казва, “На земните светии”; 
следователно това трябва да се отнася за изображенията. Накратко, техните глупости са 
толкова крайни, че е болезнено дори да ги цитираме. 

15. Смехотворната злоупотреба с текстове на Писанието. 

Когато говорят за поклонение, голямо ударение се поставя върху поклоните 
пред Фараона (Бит. 47:10), Йосифовия жезъл (Бит. 47:31; Евр. 11:21), и надписа, който 
Яков остави (Бит. 28:18). 

В последния случай те не само извращават смисъла на Писанието, но и цитират 
нещо, което не може да се намери. Така текстовете, “Поклонете се пред подножието 
Му” (Пс. 99:5), “Поклонете се в святия Му хълм” (Пс. 99:9), “Управителите на 
племената ще се поклонят пред лицето Ти” (Пс. 44:13) им изглеждат много сериозни и 
подходящи доказателства. Ако някой, с цела д ес подиграе на защитниците на 
изображенията, реши да сложи някакви думи в устата им, могат ли да бъдат накарани 
на изговорят още по-големи и по-чудовищни глупости? Но за да прекрати всякакво 
съмнение относно въпроса за изображенията, Теодосий, епископ на Мира, потвърждава 
правилността на поклонението пред тях чрез съновиденията на своя архидякон, на 
които придава толкова голямо значение, като че ли притежава лична увереност от 
небето. Нека сега закрилниците на изображенията да ни подтикват с постановленията 
на този Събор, като че ли почитаемите Бащи не са се посрамили крайно, като са се 
отнесли към Писанието така детински и са го изкривили така срамно и глупаво. 

16. Богохулни и възмутителни твърдения относно изображенията. 

Сега стигам до чудовищни проявления на безбожие, за които е странно, че 
въобще са се заели да ги изговарят, и е двойно по-странно, че никой не е протестирал 
срещу тях с крайно отвращение. Правилно е да излагаме на показ този безумен и 
позорен разврат и с това да лишим поклонението пред изображенията от онзи древен 
блясък, с който папистите се опитват да го украсят. Теодосий, епископ на Амора, често 
изстрелва анатема срещу всички, които се противопоставят на поклонението на 
изображенията. Друг приписва всички бедствия на Гърция и Изтока на престъплението 
да не им се покланяме. Тогава какво ли наказание заслужават пророците, апостолите 
или мъчениците, като в тяхното време не са същестували никакви изображения? Те 
след това добавят, че ако статуята на императора бива посрещана с благоухания и 
тамян, колко повече заслужават да бъдат почитани изображенията на светиите. 
Констанций, епископ на Констанция в Кипър, изповядва, че приема изображенията с 
почит и заявява, че ще им отдава почитта, която се дължи на вечно благословената 
Троица: и всеки, който отказва да направи същото, той поставя под анатема и го 
поставя наравно с марсионците и манихейците. За да не си помислите, че това е лично 
мнение на отделен човек, всички се съгласяват с него. Та дори Йоан, пратеникът от 
Изтока, продължава още повече неговата ревност и заявява, че би било по-добре един 
град да се изпълни с публични домове, отколкото да се отрече поклонението пред 



изображенията. Накрая се решава, че самаряните са най-лошите от всички еретици, а 
враговете на изображенията са по-лоши и от самаряните. Но за да не би играта да 
завърши без обичайните аплодисменти, всичко завършва така, “Радвайте се и веселете 
вие, които, имайки образа на Христос, принасяте жертва пред него.” И така, сега къде е 
разликата между latria и dulia, с която се опитват да хвърлят прах в очите на хората и 
на Бога? Съборът безрезервно е уповал на изображенията така, както и на Бога. 

 

Глава Дванадесета 

12. БОГ Е ОТДЕЛЕН ОТ ИДОЛИТЕ, ЗА ДА БЪДЕ ЕДИНСТВЕН ОБЕКТ НА 
ПОКЛОНЕНИЕ. 

Раздели: 

1. Писанието, поучавайки, че има само един Бог, не спори относно думите, а приписва 
само на Него всяка почит и религиозно поклонение. Това се доказва, първо, чрез 
етимологията на понятието, второ, чрез свидетелството на самия Бог, когато Той 
заявява, че е ревнив Бог и няма да позволи да бъде объркван с някакво въображаемо 
божество.  

2. Папистите, като се противопоставят на това чисто учение, не печелят нищо от 
разграничението между dulia и latria.  

3. Текстове от Писанието, които са разрушителни за това разграничение на папистите, и 
доказващи, че религиозното поклонение се дължи единствено към Бога. Извращения на 
Божественото поклонение.  

1. Истинската религия ни обвързва към Бога като единствен Бог. 

В началото на нашия труд (глава Втора) казахме, че познанието за Бога се 
състои не в безплодни размишления, а носи със себе си поклонение, и между другото 
споменахме (глава Пета) това, което ще бъде по-подробно разгледано на други места 
(Книга Втора, глава Осма), а именно, как е правилно да се покланяме на Бога. Сега 
само накратко ще повторя, че винаги когато Писанието защитава единството на Бога, 
то не просто спори относно някакво име, а също заповядва нищо от това, което 
принадлежи на Божеството, да не се приписва на нещо друго; като по този начин прави 
очевидно по какъв начин чистата религия се отличава от суеверието. Гръцката дума 
евсевия означава “правилно поклонение”; защото гърците, макар и лутайки се в 
тъмнина, винаги са осазнавали, че трябва да се спазва някакво правило, за да не се 
покланяме глупаво на Бога. Цицерон истинно и умно определя корена на думата 
“религия” от relego, и все пак значението, което той й приписва, е пресилено и 
неестествено, а именно, че искрените поклонници четат и препрочитат и разсъждават 
върху това, което е вярно. По-скоро смятам, че думата се използва като 
противоположна на блудно своеволие – тъй като по-голямата част от човечеството 
безразсъдно възприема първото, което им се предложи, докато благочестието, за да 
стои твърдо, ограничава себе си в правилните граници. По същия начин суеверието 
изглежда, че носи своето име от това, че не е задоловено от мерките, които разумът 
предписва, и затова натрупва излишно количество суета. Но за да не говорим повече за 
думите, признато е от всички хора във всички поколения, че религията бива 
опорочавана и извращавана, когато в нея се влеят лъжливи възгледи, и от това се прави 
извода, че което е позволено да се прави от необмислена ревност, не може да бъде 



защитено с каквото и да е основание, с което суеверните се опитват да го прикрият. Но 
макар че тази изповед е приемана от всеки човек, веднага се вижда изявено срамното 
безумие, тъй като хората нито уповават на единния Бог, нито правят някакъв подбор в 
своето поклонение, както вече отбелязахме. 

Но Бог, защитавайки Своите права, първо заявява, че Той е ревнив Бог и ще бъде 
строг възмездител, ако бъде объркан с някой лъжлив бог; и след това определя какво е 
правилното поклонение, за да може човешкият род да бъде държан в подчинение. Той 
включва тези двете в Закона, когато първо обвързва верните в преданост към Себе Си 
като техен единствен Законодател, а след това предписва правило за поклонение в 
съответствие със Своята воля. Ще разгледам Закона, с неговата многостранна употреба 
и цели, на друго място; засега само ще обърна внимание на това, че той е предназначен 
като юзда, за да обуздава хората и да ги предпазва от това да се отвърнат настрана в 
лъжливо поклонение. Но е необходимо да размислим върху забележката, с която 
започнах, а именно, че ако всичко, което е характерно за божеството, не е ограничено 
само до Бога, Той бива ограбен от Своята почест и Неговото поклонение бива 
изкривено. 

Тук може би е подходящо да се занимаем по-конкретно с хитростите, които 
суеверието използва. Като се обръща към чужди богове, то избягва впечатлението, че 
изоставя Върховния Бог, или Го снижава до същото положение както и другите. Отдава 
Му най-високото място, но в същото време Го заобикаля с множество от по-
незначителни божества, сред които разпределя Неговите конкретни качества. По този 
начин, заблудително и лукаво, Божествената слава бива разделена на парчета и не й е 
позволено да остане цяла. По същия начин древните, и юдеи, и езичници, си представят 
огромна тълпа в подчинение на Бащата и Управителя на боговете, и им позволяват 
според положението им да участвуват заедно с върховния Бог в управлението на небето 
и земята. По същия начин в близкото минало починалите светии са издигнати до 
равнопоставеност с Бога, за да бъдат почитани, призовавани и хвалени вместо Него. И 
дори не си помисляме, че Божието величие бива затъмнявано чрез тази мерзост, а то 
всъщност в голяма степен бива подтискано и заглушавано – всичко, което ни остава, е 
безплоден възглед за Неговата върховна власт. В същото време, завличани в тези 
примки, ние се отклоняваме след чужди богове. 

2. Разграничение без разлика. 

Разграничението между това, което се нарича dulia и latria, е било въведено 
именно с цел да се позволи с открита безнаказаност да се отдава божествена почест на 
ангели и на мъртъвци. Защото е ясно, че поклонението, което папистите отдават на 
светиите, не се различава по никакъв начин от поклонението пред Бога: защото това 
поклонение се отдава без разграничение; само когато биват притиснати, те прибягват 
към аргумента, че това, което принадлежи на Бога, остава ненакърнимо, защото Му 
оставят latria. Но тъй като въпросът не е относно думата, а относно самото нещо, как 
можем да им позволим да си играят както искат с въпрос от най-голямо значение? Но за 
да не настояваме относно това, най-многото, което могат да постигнат със своето 
разграничение, е, че отдават поклонение на Бога, и служение на другите. Защото latreia 
на гръцки има същото значение както “поклонение” на латински; докато douleia 
означава точно “служение,” макар че двете думи понякога се използват в Писанието без 
разлика. Но и да приемем, че разграничението бива запазено, това, което трябва да 
изследваме, е значението на всяко нещо. Douleia безспорно означава “служение,” а 



latreia “поклонение.” Но никой човек не се съмнява, че да служиш е нещо по-висше от 
това да се покланяш. Защото често е по-трудно да служиш на човек, на когото не би 
отказал да отдадеш почит. Следователно, неправедно разграничение е дап риписваме 
по-великото на светиите и да оставим по-малкото на Бога. Но няколко от древните 
бащи са отбелязали това разделение. И какво от това, ако всички хора виждат, че то не 
само е неправилно, но и напълно своеволно? 

3.Почитането на изображения е непочитане на Бога. 

Оставяйки настрана лукавството, нека да разгледаме самата същност. Когато 
Павел напомня на галатяните за това, което са били преди да дойдат до познание за 
Бога, той казва, че те “са служели на ония, които по естество не са богове” (Гал. 4:8). 
Тъй като той не казва latria, било ли е тяхното суеверие оправдано? Това суеверие, на 
което той дава името dulia, е осъдено от него както ако го беше нарекъл latria. Когато 
Христос отблъсква оскърбителното предложение на Сатана с думите, “Писано е, на 
Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш” (Мат. 4:10), въобще не се 
говори за latria. Защото всичко, което Сатана иска, е проскинесис (почит). По същия 
начин, когато Йоан бива смъмрен от ангела за това, че е паднал на колене пред него 
(Откр. 19:10; 22:8, 9), не трябва да предполагаме, че Йоан дотолкова се е самозабравил, 
че да възнамерява да отдаде на ангел почитта, която се дължи към Бога. Но тъй като е 
невъзможно поклонение, което е свързано с религия, да не съдържа в себе си нещо от 
божествено поклонение, той не можеше да проскинеин (да отдаде почит на) ангел, без 
да отнеме от Божията слава. Наистина, често четем, че хора са били почитани; но това 
винаги е било, ако мога така да кажа, обществена почит. Това е различно от 
религиозната почит, която, в момента, в който бива съчетана с поклонение, носи със 
себе си оскверняване на божествената почит. 

Същото нещо може да се види в случая с Корнилий (Деян. 10:25). Той не беше 
изостанал толкова малко, че да не ограничи върховното поклонение само до Бога. 
Следователно, когато се покланя пред Петър, той определено не го прави с 
намерението да обожествява него вместо Бога. Но Петър строго му забранява. И защо, 
ако не защото хората никога не разграничават толкова точно между поклонението пред 
Бога и пред създанията, че да не отдадат своеволно на създанието това, което 
принадлежи само на Бога. Следователно, ако имаме само един Бог, нека да помним, че 
никога не можем да отделим и най-малка част от Неговата слава, без да нараним това, 
което Му се дължи. Затова, когато Захария говори относно възстановяването на 
Църквата, той ясно заявява, че не само ще има един Бог, но и че Той ще има едно име – 
като причината е, че той не трябва да има нищо общо с идолите. Естеството на 
поклонението, което бог изисква, ще бъде разгледано на подходящо място (Книга 
Втора, глава Седма и Осма). Той е благоволил да предпише в Своя Закон това, което е 
законно и право, и така да ограничи хората до определено правило, за да не би някой да 
си позволи да си измисля свое собствено поклонение. 

Но тъй като е нецелесъобразно да натоварваме читателя като смесваме много 
различни теми, няма да оставам върху тази. Нека да е достатъчно да помним, че 
каквито и качества на благочестие биват отдавани на друго място, а не само на Бога, те 
са богохулство. Първо, суеверието приписва божествени почести на слънцето и 
звездите, или на идолите: след това следва честолюбието – честолюбие, което, 
украсявайки човека в Божиите дрехи, дръзва да осквернява всичко, което е свещено. И 
макар че продълава да се спазва принципът на поклонение пред върховно Божество, все 



пак практиката е да се жертвува безразборно на духове и второстепенни богове, или на 
починали герои: толкова склонен е човекът към този порок да приписва на цяла тълпа 
това, което Бог строго определя като Свое собствено право! 

 

Глава Тринадесета 

13. ПОУЧЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВОТО НА БОЖЕСТВЕНОТО ЕСТЕСТВО В ТРИ 
ЛИЧНОСТИ, В ПИСАНИЕТО, ОТ СЪЗДАНИЕТО НА СВЕТА. 

Тази глава се състои от две части. 

Първата представя здравото учение относно Святото Триединство. Това заема раздели 
1-21 и може да се раздели на четири глави; първата, разглеждане на значението на думата 
Личност, включително понятието и същността, която се има предвид с него, раздели 2-6; 
втората, доказваща божествеността на Сина, раздели 7-13; третата, божествеността на Святия 
Дух, раздели 14 и 15; и четвъртата, обясняваща какво трябва да се вярва относно Святото 
Триединство. 

Втората част на главата опровергава определени ереси, които са възникнали, особено в 
наше време, в противодействие на това правилно учение. Това заема раздели от 21 до края. 

Раздели. 

1. Писанието, като поучава, че Божието естество е огромно и духовно, опровергава не 
само идопоклонниците и глупавата мъдрост на света, но също и манихейците и 
антропоморфитите. Кратко опровержение на последните.  

2. В това едно естество има три личности, но така, че Той нито е троен Бог, нито пък 
простото естество на Бога е разделено. Значението на думата Личност в тази дискусия. 
Три хипостази в Бога, или в естеството на Бога.  

3. Възражение от онези, които в тази дискусия отхвърлят употребата на думата Личност. 
Отговор.  

1. Това не е чужда дума, а се използва за обяснение на свещените тайни.  
4. Продължение на отговора  

2. Ортодоксалните са принудени да използват понятията Триединство, 
Съществувание и Личност. Примери от случаите с арианците и савелианците.  

5. Продължение на отговора,  

3. Ранната Църква, макар и с определени различия относно обяснението на тези 
понятия, е единодушна относно тяхната същност. Доказателства от Хиларий, 
Йером, Августин в употребата на думите Същност, Естество, Хипостазис.  

4. Ако се запази ортодоксалното значение, не трябва да има спорове само относно 
понятията. Но онези, които възразяват срещу понятията, обикновено одобряват 
арианската и савелианската ереси.  

6. След определението на понятието следва определение и обяснение на същността, която 
то изразява. Разграничение на Личностите.  

7. Доказателства за вечната Божественост на Сина. Синът е логос на Вечния Баща и 
следователно Синът е Вечен Бог. Възражение. Отговор.  

8. Възражение, че Логосът е започнал когато Бог е започнал да говори. Отговор потвърден 
от Писанието и разума.  



9. Синът наречен Бог и Йеова. Други имена на Вечния Баща, използвани за Него в Стария 
Завет. Следователно, Той е Вечния Бог. Опровержение на друго възражение. Обяснение 
на доводите на юдеите.  

10. Ангелът, който се явява на бащите под Закона, твърди, че е Йеова. Този ангел е бил 
Логосът на Вечния Баща. Синът, който е този Логос, е Вечния Баща. Опровержение на 
нечестието на Серветус. Защо Синът се явява във формата на ангел.  

11. Текстове от Новия Завет, в които Синът е признат като Господар на Силите, Съдия на 
света, Бог на славата, Създател на света, Господар на ангелите, Цар на Църквата, вечния 
Логос, Бог благословен завинаги, Бог изявен в плът, равен на Бога, истинския Бог и 
вечен живот, Господар и Бог на всички вярващи. Следователно, Той е Вечния Бог.  

12. Христос Създателят, Държителят, Изкупителят и Познавачът на сърцата, Следователно, 
вечният Бог.  

13. Христос, чрез Своята присъща сила, върши чудеса и възлага силата на върешене на 
чудеса на други. Извън Вечния Бог няма спасение, няма праведност, няма живот. 
Всички те са в Христос. Следователно, Христос е Вечният Бог. Той, в Когото вярваме и 
се надяваме, на Когото се молим, Когото Църквата признава като Спасител на верните, 
познанието за Когото е вечен живот, в Когото е славата на благочестието и чрез Когото 
се дават вечните благословения, е Вечния Бог. Христос е всичко това и следователно е 
Бог.  

14. Доказателство за Божествеността на Духа.  

I. Той е Създателят и Държителят на света.  
II. Той изпрати Пророците.  

III. Той съживява всичко.  
IV. Той присъствува навсякъде.  
V. Той обновява светиите и ги подготвя за вечен живот.  

VI. Всички качества на Божеството принадлежат на Него.  

15. Продължение относно Божествеността на Духа.  

VII. Той е наречен Бог.  
VIII. Хулата срещу Него не се прощава.  

16. Какъв възглед трябва да приемем относно Триединството. Формата на християнското 
кръщение доказва, че има три личности в една същност. Арианската и македонската 
ереси.  

17. За разграничението между Личностите. Те са различни, но не са разделени. 
Доказателство за това.  

18. Аналогиите от човешките дела трябва да се използват внимателно. Да се обръща 
дължимото внимание на онези, които са споменати от Писанието.  

19. Как трите Личности не само не унищожават, но и съставляват най-съвършеното 
единство.  

20. Заключение на тази част от главата и обобщение на истинското учение относно 
единството на Същността и трите Личности.  

21. Опровержение на арианската, македонската и анти-триединната ереси. Една 
необходима предпазливост.  

22. Опровержение на по-съвременните анти-триединни ереси, и особено на Серветус.  
23. Други анти-триединни ереси опровергани. Не е добро възражение, че Христос е наречен 

Божий Син, тъй като той също е наречен Бог. Безбожните глупости на някои еретици.  
24. Името Бог понякога се приписва на Сина така абсолютно, както на Бащата. Същото 

важи и за други качества. Опровержение на възражения.  
25. Още опровержения на възражения. Необходима предпазливост.  
26. Допълнително обяснение на предишните опровержения.  



27. Отговор на определени текстове, приведени от Иреней. Смисълът, който е имал 
предвид Иреней.  

28. Отговор на определени текстове, приведени от Тертулиан. Смисълът, който е имал 
предвид Тертулиан.  

29. Опровержение на анти-триединните ереси от ранните християнски автори; напр. 
Юстин, Хиларий. Възражения, извлечени от писания, които неправилно са приписвани 
на Игнатий. Заключение на цялата дискусия относно Триединството.  

(Понятия, използвани в учението за Триединството от ортодоксалните бащи, 
1-6) 

1. Божието естество е неизмеримо и духовно. 

Учението на Писанието относно безграничността и духовността на Божието 
естество трябва да доведе не само до разсейване на дивите съновидения на простите, но 
също и опровергаване на хитростите на нечестивата философия. Един от древните е 
смятал, че говори хитро, като е казал, че всичко, което виждаме и което не виждаме, е 
Бог (Senec. Praef. lib. 1 Quaest. Nat.). По този начин той си въобразява, че 
Божествеността е изпълнила всяка отделна част от света. Но макар че Бог, за да ни 
държи в границите на трезвостта, говори пестеливо за Своето естество, все пак, чрез 
двете качества, които споменах, Той отведнъж подтиска всяко отвратително 
въображение и възпира безочието на човешкия ум. Неговата неизмеримост със 
сигурност трябва да ни възпре от това да Го измерваме с усещанията си, докато 
Неговата духовна природа ни забранява да се впускаме в плътски или земни 
разсъждения относно Него. Със същата цел Той често представя небето като Свое 
обиталище. Вярно е, че тъй като е необхватен, Той изпълва и земята, но като знае, че 
нашите умове са тежки и пълзят по земята, Той ни издига над световете, за да отърси от 
нас нашата мудност и бездействие. И тук имаме опровержение на грешката на 
манихейците, които, като възприемат два първоначални принципа, правят дявола почти 
равен на Бога. Това със сигурност означава да се унищожи Неговото единство и да се 
ограничи Неговата безграничност. Техните опити да извратят определени текстове от 
Писанието доказват тяхното срамно невежество, както самото естество на грешките им 
доказва тяхната чудовищна заблуда. Антропоморфитите, които сънуват телесен Бог, 
тъй като често в Писанието Му се приписват уста, уши, очи, ръце и крака, също биват 
лесно опровергани. Защото кой е толкова лишен от интелект че да не разбира, че Бог, 
говорейки така, говори простичко към нас, както кърмачките имат навик да гукат на 
малките деца? Следователно, такива начини на изразяване не изразяват какво същество 
е Бог, а приспособяват познанието за Него към нашата слабост. Разбира се, за да 
направи това, Той трябва да слезе доста под Своята висота. 

2. Трите "Личности" в Бога. 

Но има и друг специален белег, чрез който Той определя Себе Си с цел да даде 
по-подробно описание за Своето естество. Докато прогласява Своето единство, Той 
ясно го изявява пред нас като съществуващо в три личности. Трябва да приемаме това, 
иначе пустото и празно име на Божеството само ще се лута в ума ни без какво да е 
истинско познание. Нещо повече, за да не би някой да си въобрази троен Бог или да 
смята, че простото Му естество е разделено между три Личности, трябва тук да 
потърсим кратко и лесно определение, което в крайна сметка да ни предпази от грешки. 



Но тъй като някои силно възразяват против понятието Личност като просто 
човешко изобретение, нека първо разгледаме доколко имат основание да го правят. 
Когато апостолът нарича Божия Син “отпечатък на Неговото същество” (Евр. 1:3), той 
несъмнено приписва на Бащата някакво съществуване, в което Той се различава от 
Сина. Защото да твърдим заедно с някои тълкуватели, че думата тук е същата като 
същност (като че Христос представлява същността на Бащата като отпечатък от печат 
върху восък), не е просто глупаво, но и абсурдно. Защото тъй като Божието естество е 
просто и неделимо, и съдържащо се изцяло в Него, в пълно съвършенство, без 
разделяне или намаление, неправилно е, дори смехотворно, да наричаме Христос Негов 
изявен образ (характес). Но тъй като Бащата, макар и различен чрез Своите особени 
качества, е изявил Себе Си напълно в Сина, със съвършено основание се казва, че е 
изявил Своето същество (хипостазис) в Него. И това уместно се съчетава с онова, което 
незабавно се добавя, а именно, е Той е “сияние на Неговата слава.” Прекият извод от 
думите на апостола е, че има същностно естество (хипостазис) на Бащата, което свети 
ярко в Сина. От това отново е лесно да си направим извода, че има съществуване 
(хипостазис) на Сина, което Го отличава от Бащата. 

Същото важи и за Святия Дух, защото ние незабавно ще докажем както че Той е 
Бог, така и че има отделно съществуване от Бащата. Нещо повече, това не е разлика в 
същността, която същност би било безбожие да умножаваме. Тогава, ако се приеме 
свидетелството на апостола, следва, че има три личности (хипостази) в Бога. Тъй като 
латинците са използвали думата Persona за да изразят същото нещо като гръцкото 
hupostatis, би било излишна придирчивост и дори извратеност да се спори относно 
понятието. Най-буквалният превод би бил “същество.” Много хора използват 
“същество” в същия смисъл. Всъщност, употребата на понятието Личност не е 
ограничено до Латинската Църква. Защото по същия начин Гръцката Църква, може би с 
цел да засвидетелствува съгласието си, поучава, че има три просопа (страни) в Бога. 
Всички тези, обаче, били те гърци или латинци, макар и различаващи се относно 
понятията, са в съвършено съгласие относно същността. 

3. Изразите “Триединство” и “Личност” подпомагат тълкуването на 
Писанието и следователно са приемливи. 

Сега, макар че еретиците може да ръмжат и прекомерно придирчивите да 
роптаят срещу думата Личност като неприемлива поради нейния човешки произход, 
тъй като не могат да ни помръднат от нашата позиция, че и тримата са споменати, като 
всеки един е съвършено Бог и все пак няма множество богове, най-неискрено е да се 
атакуват понятията, които не правят нищо друго освен да обясняват това, което 
Писанието заявява и потвърждава. 

“Би било по-добре,” казват те, “да ограничим не само нашите възгледи, но и 
нашите думи в границите на Писанието и да не се отвличаме с чужди понятия, които да 
станат бъдещ източник на свади и несъгласия. По този начин хората се изморяват от 
спорове относно думите; истината се губи в караници и любовта се стопява сред 
изпълнена с омраза борба.” 

Ако те наричат това чуждо понятие, защото не може да бъде показано в 
Писанието сричка по сричка, те определено налагат несправедлив закон – закон, който 
би осъдил всяко тълкуване на Писанието, което не е съставено от други думи от 
Писанието. Но ако под чуждо имат предвид това, което след като е било напразно 



измислено, след това бива суеверно защитавано – което води повече до караници, 
отколкото до назидание - което се използва или неуместно, или безполезно, което 
наскърбява набожните уши със своята грубост и ги води настрана от простотата на 
Божието Слово, аз приемам тяхната трезвост с цялото си сърце. Защото смятам, че сме 
длъжни да говорим за Бога така почтително, както сме длъжни и да мислим за Него. 
Когато нашите мисли относно Него са глупави, тогава и нашият език относно Него е 
глупав. Все пак, трябва да се спазва някаква умереност. Безпогрешният стандарт на 
мислене и говорене трябва да се извлича от Писанията: чрез тях трябва да се изпитват 
всички мисли на умовете ни и всички думи от устата ни. Но по отношение на онези 
части от Писанието, които за нашия ум са тъмни и сложни, кое ни забранява да ги 
обясняваме с по-ясни понятия – обаче, понятия, които са в почтително и вярно 
подчинение на истината на Писанието, използвани внимателно и умерено и не без 
основание? За това имаме много примери. Когато бъде доказано, че Църквата е била 
принудена от най-силна необходимост да използва думите Триединство и Личност, 
дали онзи, който все още спори срещу въвеждането на нови понятия, няма да бъде 
заслужено заподозрян за това, че оскърбява светлината на истината и че няма друго 
основание за своята атака, освен че не иска истината да стане ясна и прозрачна? 

4. Църквата смята изрази като “Триединство,” “Личност” и т.н. като 
необходими за разобличаване на лъжеучители. 

Такава новост (ако наистина трябва да се нарече новост) става най-потребна, 
когато истината трябва да се защитава срещу лъжливи обвинители, които я атакуват 
чрез лукавство. За това ние в нашето време имаме твърде много опит в това, че сме 
непрестанно призовавани да атакуваме враговете на чистото и здраво учение. Тези 
хлъзгави змии избягват чрез своите бързи и сложни лукавства, ако не бъдат усърдно 
преследвани, и когато бъдат хванати, да бъдат здраво държани. Така ранните 
християни, когато са били нападани със спорове, предизвикани от ересите, са бивали 
принудени да заявяват своите възгледи с най-подробно точни понятия, за да не останат 
някакви косвени доводи за нечестивите, за които неяснотата на изразяването е някакъв 
вид скривалище. Арий изповядва, че Христос е Бог и е Божий Син; защото поне 
дотолкова текстовете на Писанието са твърде ясни, за да им се противопостави, и след 
това, сякаш си е свършил работата, претендира, че се е съгласил с другите. Но между 
другото той не престава да твърди навсякъде, че Христос е създаден и е мал начало 
както всички други създания. За да извлече този хитрец от неговите скривалища, 
ранната Църква е предприела по-нататъшна стъпка и е заявила, че Христос е вечния 
Син на Бащата и е една същност с Бащата. Безбожието е било напълно разкрито когато 
арианците започват да заявяват своята омраза и крайно отвращение към понятието 
хомоусиос. Ако тяхната първа изповед, а именно, че Христос е Бог, беше искрена и от 
сърцето, те не биха отрекли, че Той е същото естество като Бащата. Кой би посмял да 
обвини тези древни автори като крамолници и кавгаджии за това, че са спорели толкова 
разгорещено и са разстроили спокойствието на Църквата заради една единствена дума? 
Тази малка дума е разграничила християните на чистата вяра от богохулните арианци. 
След това се появява Савелий, който смята имената на Бащата, Сина и Святия Дух като 
почти несъщества; твърдейки, че те не се използват за да отбележат някакво 
разграничение, а са само различни качества на Бога, както много други от подобен вид. 
Когато е започнал спор по въпроса, той е изповядал своята вяра, че Бащата е Бог, Синът 
е Бог и Святият Дух е Бог; но след това е имал готов аргумент, че не е казал нищо 
повече отколкото ако беше нарекъл Бога могъщ, праведен и мъдър. Затова и след това 
запява друга песен, а именно, че Бащата е Сина, и Святият Дух е Бащата, без ред или 



разлика. Достойните учени, които тогава са имали загриженост в сърцата си относно 
благочестието, за да победят това човешко нечестие, прогласяват, че в единия Бог 
трябва наистина да се признаят три същества. За да защитят себе си от заплетената 
хитрост чрез простата открита истина, те потвърждават, че в единия Бог, или (което е 
същото в единството на Бога, съществува Триединство на Личности. 

5. Ограниченията и необходимостта от теологични понятия. 

Когато понятията не са били въведени необмислено, трябва да внимаваме за да 
не станем виновни за надменност и безразсъдство, ако ги отхвърляме. Бих желал 
наистина такива понятия да бъдат премахнати, ако всички се съгласят във вярата, че 
Бащата, Синът и Святият Дух са един Бог, и все пак Синът не е Бащата, нито Духът е 
Сина, но всеки има Своето конкретно съществуване. 

Аз не съм толкова подробно точен, че да се боря яростно относно думите. 
Защото виждам, че писателите на ранната Църква, макар в един глас да говорят с почит 
за тези неща, нито се съгласяват един с друг, нито винаги са последователни сами със 
себе си. Колко странно е определението, използвано от Съборите и защитавано от 
Хиларий! Колко чудат е възгледът, който Августин понякога възприема! Колко са 
различни гърците от латинците! Но нека даприемем за достатъчен един пример на 
различие. Латинците, като превеждат хомоусиос, използват consubstantialis (от същото 
вещество), показвайки, че има едно съществувание на Бащата и Сина, и така 
използвайки думата “съществувание” вместо “същност.” Затова Йером, в писмото си до 
Дамас, казва, че е богохулно да се твърди, че в Бога има три съществувания. Но при 
Хиларий ще откриете повече от сто пъти написано, че в Бога има три съществувания. И 
така, колко много Йером е объркан от думата хипостазис! Той подозира някаква скрита 
отрова, когато се казва, че в Бога има три хипостази. И той не прикрива своята вяра, че 
изразът, макар и използван в благочестив смисъл, е неправилен; наистина, ако е бил 
искрен като е казал това, а не просто да се е старал нарочно, според необосновани 
клевети, да хвърля омраза върху Източните епископи, които е ненавиждал. Той 
определено показва малко искреност в твърдението, че във всички езически училища 
усия е равнозначно на хипостазис – твърдение, което е напълно опровергано от 
тривиалната общоприета употреба на думата. Повече учтивост и умереност са показани 
от Августин (De Trinity, lib. 5, c. 8-9), който, макар да казва, че хипостазис в този 
смисъл е нова дума за латинските уши, все пак е толкова далеч от това да се 
противопоставя на общоприетата употреба на понятието от гърците, че дори е 
толерантен към латинците, които подражават на гръцката терминология. Общият 
смисъл на това, което Сократ казва за понятието в Шестата Книга на Тристранната 
История, е, че то е било неправилно използвано за тази цел от незнаещите. Хиларий (De 
Trinitat, lib 2) обвинява еретиците в голямо престъпление за това, че тяхното 
неприемливо поведение е направило необходимо да бъдат подчинени на опасностите 
на човешките изрази неща, които би трябвало с почитание да бъдат ограничени вътре в 
ума, без да прикрива своето мнение, че онези, които го правят, вършат което е 
незаконно, говорят което е неизговоримо и се взират в това, което е забранено. Малко 
след това той надълго се извинява за това, че си позволява да въвежда нови понятия. 
Защото, след като излага естествените имена на Бащата, Сина и Духа, той добавя, че 
всякакво следващо изследване надхвърля значението на думите, проницателността на 
чувствата и способностите на разума. А на друго място (De Conciliis) той поздравява 
епископа на Франция за това, че не е съставил някаква друга изповед, а е приел без да 
променя старата и най-простата, възприета от всички Църква от дните на апостолите. 



Не се различава от това и апологията на Августин, че понятието е било изстискано от 
него по необходимост поради бедността на човешкия език относно толкова извисен 
въпрос: не че чрез него може да се изрази действителността, но за да не го подмине в 
мълчание без да се опита да покаже как Бащата, Синът и Духът са три. 

Скромността на тези святи мъже трябва да бъде увещание за нас да не потапяме 
незабавно перото си в мастилницата и да не порицаваме строго онези, които може би не 
желаят да се закълнат в понятията, които сме измислили, ако все пак с това те не 
изразяват гордост, сприхавост или неприлична разгорещеност, а са готови 
даразсъждават върху необходимостта, която ни принуждава да говорим така, и така 
постепенно да привикнат към една полезна форма на изразяване. Нека също хората да 
внимават, когато от една страна се противопоставят на арианците, а от друга на 
савелианците, и искрено се стараят да лишат и двете страни от всякакво основание за 
заяждане, да не доведат себе си под някакво подозрение за това, че са ученици или на 
Арий, или на Савелий. Арий казва, че Христос е Бог, а след това мърмори, че е 
създаден и има начало. Казва, че той е едно с Бащата; но тайно шепне в ушите на 
своите хора, създаден, както другите вярващи, но със специална привилегия. Кажете, че 
Той е със същото съществувание, и веднага сваляте маската от този хамелеон, макар и 
да не добявате нищо към Писанието. Савелий казва, че Баща, Син и Дух показва 
някакво разграничение в Бога. Кажете, че те са три, и той ще изкрещи, че правите 
трима Богове. Кажете, че има Триединство на Личности в една Божествена същност, 
така в една дума само ще изразите това, което Писанието казва и ще прекратите това 
празно бърборене. Ако някой е толкова суеверно точен, че да не търпи тези понятия, 
дори и в най-лошия случай те няма да могат да отрекат, че когато се говори за един, 
трябва да се разбира единство на същността, а когато са трима в една същност, с това се 
означават личностите в това Триединство. Когато това се изповяда без двусмислие, ние 
не разчитаме на думите. Но аз от много време съм наясно и дори съм убеден от много 
случаи, че онези, които спорят упорито относно думите, са заразени с някаква скрита 
отрова; и следователно е по-целесъобразно да ги предизвикваме съзнателно, отколкото 
да търсим тяхното благоразположение като говорим неясно. 

6. Смисълът на най-важното понятие. 

Но да не говоря повече за думите, нека сега да размислим върху нещото, което 
се изразява с тях. И така, под “личност” аз имам предвид съществувание в 
Божественото естество – съществувание, което, макар да е свързано с другите две, е 
разграничено от тях с невъзможни за обяснение качества. Под “съществувание” бихме 
желали да се разбира нещо различно от “същност.” Защото ако Словото беше просто 
Бог и нямаше никакви качества само по себе си, Йоан не би могъл правилно да каже, че 
То винаги е било в Бога. Когато веднага след това добавя, че Словото е Бог, той ни 
връща към едната същност. Но тъй като То не може да бъде в Бога без да обитава в 
Бащата, оттук възниква това съществуване, което, макар и свързано със същността 
снеразделна връзка, неспособно да бъде отделено, все пак има специален белег, по 
който се различава от Него. И така, аз казвам, че всяко от трите съществувания, макар 
да е свързано с другите, се разграничава по своите качества. Тук взаимоотношението е 
ясно изразено, тъй като, когато Бог се споменава просто и неопределено, това име 
принадлежи не по-малко на Сина и на Духа, отколкото на Бащата. Но когато Бащата се 
сравнява със Сина, конкретните качества навсеки един го разграничават от другия. 
Отново, аз твърдя, че характерните за всеки качества не могат да бъдат обяснени, 
защото нищо не може да бъде приписано или прехвърлено към Сина, което да се 



приписва на Бащата като белег на разграничение. Аз не възразявам да възприема 
определението на Тертулиан, ако то се разбира правилно, “че в Бога има определена 
подредба или наредба, която не променя единството на същността,” Tertull. Lib. contra 
Praxeam. 

(Вечната божественост на Сина, 7-13.) 

7. Божествеността на Словото. 

Преди да продължим нататък, ще бъде необходимо да докажем божествеността 
на Сина и Святия Дух. След това ще видим как те се различават един от друг. 

Когато Божието Слово бива изложено пред нас в Писанието, определено е 
глупаво да си представяме, че то е само преходен и краткотраен глас, изпратен във 
въздуха, и излиза извън самия Бог, както беше с думите, изговорени на патриарсите и 
всички пророчества. По-скоро става въпрос за мъдрост, която вечно обитава в Бога, и 
чрез която са вдъхновени всички предксазания и пророчества. Защото, както Петър 
свидетелствува (1 Пет. 1:11), древните пророци са говорели чрез Христовия Дух, точно 
както апостолите и всички, които след тях са били служители на божественото учение. 
Но тъй като Христос още не е бил изявен, ние по необходимост разбираме, че Словото 
е било родено в Бащата преди началото на времената. На ако този Дух, Чиито 
инструменти са били пророците, принадлежи на Словото, тогава е неоспорим изводът, 
че Словото е наистина Бог. И това е достатъчно ясно показано от Мойсей в неговото 
описание на сътворението, където той поставя Словото като посредник. Защо той 
конкретно разказва, че Бог, при сътворяване на всяко от Своите дела, казва, Да бъде 
това, да бъде онова, освен с цел неизследимата Божия слава да може да блести ясно в 
Неговия образ? Знам, че бърборковците лесно ще избягнат това, като казват, че 
Словото се използва като нареждане или заповед; но апостолите са по-добри 
тълкуватели, когато ни казват, че световете са били създадени чрез Сина, и че Той 
държи всички неща чрез Своето могъщо слово (Евр. 1:2). Защото тук виждаме, че 
“слово” се използва като нареждане или заповед на Сина, самият Който е вечното и 
същностно Слово на Бащата. И никой човек със здрав разум не може да се съмнява 
относно смисъла, който Соломон има предвид, когато представя Мъдростта като 
родена от Бога и присъствуваща при сътворението на света, и при всички други 
Божествени действия (Пр. 8:22). Защото е дребнаво и глупаво да си представяме каква 
да е временна заповед по време, когато Бог благоволява да изпълни Своята 
непроменима и вечна воля и дори нещо още по-тайнствено. За това говорят и думите на 
нашия Спасител, “Баща Ми работи досега, и Аз работя” (Йоана 5:17). Като твърди с 
това, че от създанието на света Той непрекъснато работи с Бащата, Той дава ясно 
обяснение на това, което Мойсей само докосва. Следователно, смисълът е, че Бог 
говори по такъв начин, че оставя на Словото неговата конкретна част от работата и така 
прави действието общо за двамата. Но най-ясното обяснение е дадено от Йоан, когато 
той заявява, че Словото – което е от началото Бог и в Бога – е заедно с Бога Баща 
създател на всичко. Защото той приписва и веществена, и вечна същност на Словото, 
придавайки му определени характеристики и ясно разграничавайки го, показвайки как 
Бог чрез думи създаде света. Следователно, тъй като всички откровения от небето са 
правилно означени с името Божие Слово, така и трябва да се припише най-висшето 
място на това същностно Слово, източник на всяко вдъхновение, което, като не 
подлежи на никаква промяна, остава завинаги едно и също с Бога, и е Бог. 



8. Вечността на Словото. 

Тук се вдига врява от някои хора, които, макар дане смеят открито да отрекат 
неговата божественост, тайно го лишават от неговата вечност. Защото те твърдят, че 
Словото е започнало да съществува едва когато Бог е отворил Своята свята уста при 
сътворението на света. Така с прекомерно безразсъдство те си представят някаква 
промяна в Божията същност. Защото както Божиите имена, които се отнасят за 
външните дела, започват да се приписват на Него при началото на работата (както 
когато е наречен Създател на небето и земята), така и благочестието не признава или не 
изповядва каквото и да е име, което може да покаже някаква промяна, станала в самия 
Бог. Защото ако е станало нещо случайно, думите на Яков престават да са верни, че 
“всяко даденодобро и всек съвършен дар е отгоре и слиза от Бащата на светлините, в 
Когото няма изменение или сянка от промяна” (Яков 1:17). Следователно, нищо не е 
по-нетърпимо от това да си представяме начало на това Слово, което винаги е било Бог, 
а след това е и Създател на света. Но те мислят, че спорят остроумно, като настояват, че 
Мойсей, когато казва, че Бог тогава е говорил за първи път, трябва да се приема, че 
това показва, че дотогава Словото не е съществувало в Него. Това е най-обикновена 
дребнавост. Само защото едно нещо започва да бъде изявявано в определено време, от 
това не следва със сигурност, че то никога не е съществувало преди това. Аз си правя 
съвсем различен извод. Тъй като в момента, в който Бог каза, “Да бъде светлина,” 
силата на Словото беше незабавно упражнена, то трябва да е съществувало много 
преди това. И ако някой изследва колко много преди това, ще открие, че то е без 
начало. Не се определя никакъв определен период от време, когато Той самият казва, 
“Сега, Татко, прослави Ме в Себе Си със славата, която имах в Теб преди създанието на 
света” (Йоана 17:5). И това не е пропуснато от Йоан: защото преди да стигне до 
сътворението на света (Йоана 1:3), той казва, че “в началото беше Словото и Словото 
беше в Бога.” Следователно отново заключаваме, че Словото от вечността е било 
родено в Бога и е обитавало в Него от вечността. По този начин биват потвърдени 
Неговата истинска същност, Неговата вечност и божественост. 

9. Божествеността на Христос в Стария Завет. 

Въпреки че сега не разглеждам служението на Посредник, отлагайки го до 
момента, в който ще се разглежда темата за изкуплението, тъй като трябва да бъде ясно 
и безспорно за всички, че Христос е това Слово, станало плът, това изглежда като най-
подходящото място да представя онези текстове, които потвърждават Божествеността 
на Христос. Когато в Псалм 45 се казва, “Твоят престол, Боже, е завинаги,” юдеите 
твърдят, че името Елохим се отнася за ангели и върховни власти. Но в Писанието не 
може да се намери нито един текст, в който се устонавява вечен трон за някое създание. 
Защото Той е наречен не само Бог, но и вечен Владетел. Освен това, понятието не е 
дадено на никой човек без някакво условие, както когато се казва, че Мойсей ще бъде 
Бог на Фараона (Изх. 7:1). Някои го четат като че ли е в родителен падеж, но това е 
твърде блудкаво. Признавам, че всичко, което притежава особено изящество, често се 
нарича божествено, но от контекста е ясно, че този смисъл тук би бил груб и принуден, 
и напълно неприложим. 

Но ако тяхната извратеност все още отказва да отстъпи, със сигурност няма 
неяснота в Исая, където Христос е представен и като Бог, и като притежаващ върховна 
власт, едно от качествата на Бога, “И името Му ще бъде Бог Могъщ, Вечен Баща, Княз 
на Мир” (Исая 9:6). Тук юдеите отново възразяват и обръщат наопаки текста по 



следния начин, Това е името, с което могъщият Бог, Вечният Баща, ще Го нарича; така 
че всичко, което оставят на Сина, е “Княз на Мир.” Но защо тук трябва да се натрупват 
толкова много епитети върху Бога Баща, като виждаме, че намерението на пророка е да 
представи Месия с определени характерни качества, коит да ни подбудят да положим 
вярата си в Него? Следователно, не може да има съмнение, че Онзи, Който малко преди 
това е наречен Емануил, тук е наречен Бог Могъщ. Нещо повече, не може да има нищо 
по-ясно от думите на Еремия, “И ето името, с което ще се нарича, ГОСПОД Е НАША 
ПРАВДА” (Ер. 23:6). Защото както самите юдеи учат, че другите имена на Бога са само 
епитети, докато това, което те наричат неизговоримо име, е същностно и изразява 
Неговата същност, ние заключаваме, че единородният Син е вечният Бог, Който на 
друго място заявява, “Няма да дам славата Си на друг” (Ис. 42:8). 

Прави се опит да се избегне това чрез факта, че това име е дадено от Мойсей на 
олтара, който той построи, и от Езекиил на Новия Ерусалим. Но кой не вижда, че 
олтарът е издигнат като напомняне, за да покаже, че Бог е този, който издигна Мойсей, 
и че Божието име е дадено на Ерусалим само за да свидетелствува за Божественото 
присъствие? Защото пророкът говори така, “И от оня ден името на града ще бъде, 
Йеова е там” (Езек. 48:35). По същия начин, “Мойсей изгради олтар и го нарече Йеова-
Ниси” (Йеова ме издига). Но изглежда, че идеята е още по-добре защитена от друг 
текст в Еремия, където същото име е дадено на Ерусалим с тези думи, “В ония дни Юда 
ще бъде спасен, и Ерусалим ще обитава в безопасност, и ето името, с което ще се 
нарича: Господ е наша Правда.” Но този текст е толкова далеч от това да противоречи 
на истината, която защитаваме, че той по-скоро я подкрепя. Пророкът, като е заявил 
преди това, че Христос е истинският Йеова, от Когото произлиза всяка правда, сега 
заявява, че Църквата така ще осъзнае това, че ще може да се слави, като приеме на себе 
си дори Неговото име. Следователно, в първия текст се описва изворът и причината на 
всяка правда, а във втория се описва действието й. 

10. “Ангелът на Вечния Бог.” 

Но ако това не задоволява юдеите, не знам какви доводи ще им помогнат да 
избягнат многобройните текстове, в които се казва, че Йеова се явява въвв формата на 
ангел (Съд. 6:7; 13:16-23; и т.н.). Този ангел си приписва името на Вечния Бог. Ако се 
приеме, че това се прави по отношение на служението, което той носи, трудността не се 
разрешава по никакъв начин. Никой слуга не би ограбил Бог от Неговата почест, като 
позволи да му се принесе жертва. Но ангелът, като отказа да яде хляб, нареди жертвата, 
дължима към Йеова, да се принесе на него самия (Съд. 13:16). Така самият факт 
доказва, че той наистина е Йеова. Затова Маное и жена му заключиха от знамението, че 
са видели не просто ангел, а самия Бог. Затова и Маное възкликна, “Ще умрем; защото 
видяхме Господа” (13:22). Когато жената отговаря, “Ако Йеова искаше да ни убие, не 
би приел жертва от ръката ни,” тя признава, че този, който преди това е наречен ангел, 
със сигурност е Бог. Можем да добавим, че и отговорът на ангела премахва всяко 
съмнение, “Защо питате за името ми, което е Чудесен?” (13:18). 

Затова и безбожието на Серветус е още по-отвратително, когато твърди, че Бог 
никога не е бил изявен на Авраам и патриарсите, но вместо Него са се покланяли на 
ангел. Ортодоксалните учители на Църквата правилно и мъдро обясняват, че Божието 
Слово е върховният ангел, който още тогава, според очакването, е започнал да 
изпълнява служението на Посредник. Защото макар още да не е бил облечен в плът, пак 
е слизал в междинно състояние, за да има по-близък достъп до верните. Това близко 



общение Му спечелва името на ангел; все пак, обаче, той запазва характера, който Му 
принадлежи по право – Бог с неизговорима слава. Същото нещо се показва от Осия, 
който, след като споменава за борбата на Яков с ангела, казва, “Да, Йеова Бог на 
Силите, Чието паметно име е Йеова” (Ос. 12:5). Серветус отново внушава, че Бог е 
играл ролята на ангел; като че ли пророкът не потвърждава това, което е казано от 
Мойсей, “Защо питаш за Моето име?” (Бит. 32:29, 30). И изповедта на святия патриарх 
достатъчно ясно заявява, че той не е създаден ангел, а някой, в когото обитава 
пълнотата на Божеството, когато казва, “Видях Бога лице в лице.” Затова е и 
изявлението на Павел, че Христос води хората в пустинята (1 Кор. 10:4. виж също 
Калвин върху Деян. 7:30). Въпреки че времето на унижението още не беше дошло, 
вечното Слово изявяваше служението, което щеше да извърши. И отново, ако първата 
глава на Захария (ст. 9 и нататък) и втората (ст. 3 и нататък) бъдат искрено взети 
предвид, ще се види, че ангелът, който изпраща другия ангел, веднага след това бива 
обявен за Господ на Силите и Му се приписва върховната власт. Пропускам 
безбройните текстове, върху които нашата вяра почива сигурно, макар че те може и да 
нямат такова значение за юдеите. Защото когато се казва в Исая, “Ето, Този е нашият 
Бог; чакахме Го, и той ще ни спаси; този е Господ; чакахме Го; и ще се радваме и ще се 
развеселим в спасението Му” (Ис. 25:9), дори слепите могат да видят, че Богът, за 
който се говори, е този, който отново възкръсва за избавлението на Своите хора. И 
яркото описание, повторено два пъти, изключва идеята, че се говори за някой друг, 
освен за Христос. Още по-ясен и по-силен е текстът в Малахия, в който се дава 
обещание, че посланикът, който е бил очакван тогава, ще дойде в Своя храм (Мал. 3:1). 
Храмът определено е бил посветен само на Всемогъщия Бог, и все пак пророкът го 
предава на Христос. Оттук следва, че Той е Богът, Който винаги е бил почитан от 
юдеите. 

11. Божествеността на Христос в Новия Завет: свидетелството на 
апостолите. 

Новият Завет изобилствува с безброй текстове, и затова нашата цел трябва да 
бъде да изберем няколко, вместо да правим сбор от всички тях. Но макар че апостолите 
говорят за Него след Неговото явление в плът като Посредник, всеки текст, който ще 
приведа, ще бъде достатъчен, за да докаже Неговата вечна Божественост. 

И първото нещо, което заслужава специално внимание, е, че предсказанията 
относно вечния Бог се отнасят за Христос, като или вече изпълнени в Него, или да 
бъдат изпълнени в някакъв бъдещ период. Исая пророкува, че “Господ на Силите” ще 
бъде “за камък, о който да се спъват, и канара, в която да се оскърбяват” (Ис. 8:14). 
Павел твърди, че това пророчество е изпълнено в Христос (Рим. 9:33), и следователно 
заявява, че Христос е Господ на Силите. По същия начин той казва на друго място, 
“Ние всички ще застанем пред Христовото съдилище. Защото е писано, Заклевам се в 
живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен и всеки език ще 
изповяда Бога.” Тъй като в Исая Бог предстазва това за Себе Си (Ис. 45:23), а Христос 
изявява тази действителност изпълнена в Себе Си, следва, че Той е самият Бог, Чиято 
слава не може да бъде дадена на друг. Ясно е също, че текстът от Псалмите (Пс( 68:18), 
който той цитира в Посланието към Ефесяните, се отнася само за Бога, “Като възлезе 
нависоко, плени плен” (Еф. 4:8). Като разбираме, че това възлизане е за това как Господ 
ще упражни Своята сила и ще спечели славна победа над езическите народи, той 
показва, че това, което е така предсказано, ще бъде по-пълно изявон в Христос. Така 
Йоан свидетелствува, че именно славата на Сина е това, което е изявено на Исая във 



видение (Йоана 12:41; Ис. 6:4), макар че самият Исая ясно казва, че е видял Божието 
Величие. И отново, не може да има съмнение, че онези качества, които в Посланието 
към Евреите са отнесени към Сина, са най-ярките качества на Бога. “В началото Ти, 
Господи, си основал земята,” и т.н., и също, “Поклонете Му се, всички Божии ангели” 
(Евр. 1:10, 6). И все пак той не ивзращава текстовете, като ги отнася по този начин за 
Христос, тъй като само Христос извърши нещата, които тези текстове възхваляват. 
Именно Той се надигна и се смили над Сион – Който прие за Себе Си господство над 
всички народи и острови. И защо Йоан да се колебае да припише Божието Величие на 
Христос, след като в своя предговор казва, че Словото е Бог (Йоана 1:14)? Защо Павел 
да се страхува да постави Христос на Божието съдилище (2 Кор. 5:10), след като така 
открито прогласява Неговата божественост, когато казва, че Той е Бог над всичко, 
благословен завинаги? И за да покаже колко последователен е в това отношение, на 
друго място казва, че Бог беше изявен в плът” (1 Тим. 3:16). Ако Той е Бог благословен 
завинаги, следователно Той е, както Павел твърди на друго място, на Когото се дължи 
всяка слава и почест. Павел не прикрива това, но открито възкликва, че “като беше в 
Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството Си с Бога, но се 
отказа от всичко” (Фил. 2:6). И за да не би нечестивите да мамят и да казват, че Той е 
някакъв лъжлив Бог, Йоан продължава, като твърди, “Това е истинският Бог и вечен 
живот” (1 Йоана 5:20). Макар че трябва да е достатъчно за нас това, че е наречен Бог, 
особено от свидетел, който ясно свидетелствува, че нямаме повече богове от един, 
Павел казва, “Защото, ако и да има така наречени богове, било на небето или на земята, 
(както има много богове и господари много), но за нас има един Бог” (1 Кор. 8:5, 6). 
Когато чуем от едни и същи уста, че Бог е изявен в плът, че Бог изкупи Църквата с 
кръвта Си, защо си въобразяваме някакъв втори Бог, за когото няма и най-малкия 
намек? И няма място за съмнение, че всички праведни подкрепят един и същи възглед. 
Тома, като се обръща към Него като Господ и Бог, определено изповядва, че Той е 
единственият Бог, Когото някога е почитал (Йоана 20:28). 

12. Божествеността на Христос се показва от Неговите дела. 

Божествеността на Христос, ако се съди за нея от делата, които Му се приписват 
в Писанието, става още по-очевидна. Когато казва за Себе Си, “Баща Ми работи досега, 
и Аз работя,” юдеите, макар и много тъпи по отношение на други Негови думи, 
осъзнават, че Той претендира за божествена сила. И затова, както Йоан разказва (Йоана 
5:17), те още повече искат да Го убият, защото Той не само наруши съботата, но също 
каза, че Бог е Негов Баща, правейки Себе Си равен на Бога. Тогава каква трябва да бъде 
нашата глупост, за да не осъзнаем от същия стих, че Неговата божественост е ясно 
показана? Да управлява света чрез Своята сила и провидение и да подрежда всички 
неща чрез енергията, присъща на Него (както един апостол Му приписва, Евр( 1:3), със 
сигурност е качество само на един Създател. Той споделя не само управлението на 
света с Бащата, но също и всяко от другите служения, които не могат да бъдат обяснени 
на създанията. Господ прогласява чрез Своите пророци, “Аз съм, Аз съм, Който 
изтривам твоите престъпления заради Себе Си” (Ис. 43:25). Когато според това 
изречение юдеите си мислеха, че е оскърбление към Бога, когато Христос прощаваше 
грехове, Той не само потвърди с ясни думи, че тази власт Му принадлежи, но също и го 
доказа чрез чудо (Мат. 9:6). Така виждаме, че Той притежава в Себе Си не само 
служението да прощава грехове, но и вътрешната сила, за която Господ заявява, че 
няма да даде на друг. Какво? Не е ли работа само на Бога да прониква и изследва 
тайните мисли на сърцето? Но Христос също имаше тази власт, и затова заключаваме, 
че Христос е Бог. 



13. Божествеността на Христос се показва от Неговите чудеса. 

Колко ясно и очевидно се вижда това в Неговите чудеса. Признавам, че подобни 
и същите чудеса се извършваха от пророците и апостолите; но има тази много 
съществена разлика, че те използваха Божиите дарби като Негови служители, докато 
Той упражняваше Своята вътрешна сила. Понякога, наистина, Той използваше 
молитва, за да припише цялата слава на Бащата, но виждаме, че в повечето случаи се 
изявяваше Неговата собствена сила. И как да не е истински извършител на чудеса онзи, 
който от Своята Си власт възлага на другите да ги извършват? Защото евангелистът 
разказва, че той даде власт на апостолите да изгонват бесове, лекуват прокажени, 
възкресяват мъртви и т.н. И те, по начина, по който изпълняваха това служение, 
показаха ясно, че цялата им сила идваше от Христос. “В името на Исус Христос от 
Назарет,” каза Петър (Деян. 3:6), “стани и ходи.” Тогава не е изненадващо, че Христос 
се позова на Своите чудеса, за да преодолее неверието на юдеите, доколкото те се 
извършваха от собствената Му сила и следователно носеха най-изобилното 
свидетелство за Неговата божественост. 

И отново, ако извън Бога няма спасение, няма праведност, няма живот, Христос, 
като има всички тези в Себе Си, определено е Бог. Нека никой да не възразява, че 
животът или спасението са били вложени в Него от Бога. Защото не се казва, че е 
приел, а че Той самият е спасението. И ако няма никой добър освен Бога, как би могъл 
обикновен човек да бъде чист, как би могъл да бъде не просто добър и праведен, а 
самата доброта и праведност? Тогава какво да кажем за свидетелството на евангелиста, 
че от самото начало на създанието “в Него беше животът, и този живот беше светлина 
за хората”? Като вярваме на такива доказателства, ние смело можем да поставим своята 
надежда и вяра в Него, като знаем, че е богохулно безбожие да уповаваме на някое 
създание. “Вие вярвате в Бога,” казва Той, “вярвайте и в Мен” (Йоан 14:1). По същия 
начин Павел (Рим. 10:11; 15:12) тълкува два стиха от Исая, “Който вярва в Него, няма 
да се посрами” (Ис. 28:16); и “Ще се яви Йесеевият корен, Който ще се издигне да 
владее над народите, и на Него ще се надяват народите” (Ис. 11:10). Но защо да 
привеждаме повече текстове от Писанието по тази тема, когато толкова често срещаме 
израза, “Който вярва в Мен има вечен живот”? И отново, молитвата на вяра е отправена 
към Него – молитва, която повече от всичко принадлежи на Божественото величие. 
Защото пророк Йоил казва, “И всеки, който призове името на Господа (Йеова), ще се 
избави” (Йоил 2:32). А друг казва, “Името на Господа (Йеова) е яка кула, праведният 
прибягва в нея и е поставен нависоко” (Пр. 18:10). Но името на Христос се призовава за 
спасение, и следователно Той е Йеова. Нещо повече, имаме пример на призив при 
Стефан, когато той казва, “Господи Исусе, приеми духа ми”; и след това в цялата 
Църква, когато в същата книга Ананий казва, “Господи, чувал съм от мнозина за този 
човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим. И тук има власт от главните 
свещеници да връзва всички, които призовават Твоето име” (Деян. 9:13, 14). И за да се 
разбере още по-ясно, че в Христос обитава телесно пълнотата на Божеството, апостолът 
заявява, че единственото учение, което е изповядал пред коринтяните, единственото 
учение, което е поучавал, е познанието за Христос (1 Кор. 2:2). 

Размислете какво нещо е това и колко е велико, че на нас се проповядва само 
името на Сина, макар че Бог ни заповядва да се хвалим само с това, че Го познаваме 
(Ер. 9:24). Кой ще смее да твърди, че Онзи, познанието за Когото е единственото ни 
основание да се хвалим, е обикновено създание? Към това можем да добавим, че 
поздравленията в предговорите на посланията на Павел се молят за същите 



благословения от Сина, както и от Бащата. С това биваме поучавани не само че 
благословенията, които нашият небесен Баща излива върху нас чрез Неговото 
застъпничество но и чрез съучастието в силата самият Син е техен начинател. Това 
практическо познание несъмнено е по-сигурно и по-здраво основано отколкото кое да е 
безделно разсъждение. Защото праведната душа има най-добър поглед към Бога и може 
почти да се каже, че Го докосва, когато чувствува, че е съживена, просветена, спасена, 
оправдана и осветена от Него. 

(Вечната божественост на Духа, 14-15.) 

14. Божествеността на Духа е показана в Неговото действие. 

За да докажем божествеността на Духа, доказателството трябва да се извлече от 
същите източници. И по никакъв начин не е неясно свидетелството, което Мойсей дава 
относно историята на сътворението, когато казва, че Духът се носеше над бездната или 
безформената материя; защото това само показва, че красотата, която е изявена в света, 
е поддържана от съживяващата сила на Духа, но дори и преди това тази красота да е 
съществувала, Духът е действувал, грижейки се за безформената материя. И отново, 
никакви доводи не могат да отхвърлят силата на това, което Исая казва, “И сега ме 
прати Господ Йеова и Духът Му” (Ис. 48:16), по този начин приписвайки на Святия 
Дух дял във върховната власт при изпращането на пророците. В това Неговото 
божествено величие е ясно. Но, както отбелязах, най-доброто доказателство е нашият 
собствен опит. Защото нищо не може да бъде по-чуждо за едно създание от 
служението, което Писанието Му приписва и което праведните наистина чувствуват, че 
Той върши – да бъде разпръснат в цялото пространство, поддържайки, съживявайки и 
движейки всички неща, на небето и на земята. Простият факт, че не е ограничен от 
никакви граници, Го издига над създанията, докато Неговата преливаща се сила във 
всичко, вдъхваща във всичко съществуване, живот и движение, е очевидно божествена. 

И отново, ако новорождението към нетленен живот е по-висше и много по-
превъзходно от какво да е настоящо съживяване, какво да мислим за Този, чрез Чиято 
енергия то става? И така, много текстове в Писанието показват, че Той е начинателят на 
новорождението, не чрез чужда сила, а чраз Негова собствена; и не само това, но Той 
също е начинателят на бъдещото безсмъртие. Накратко, всички особени качества на 
Божеството са приписвани на Него по същия начин, както и на Сина. Той изследва 
скритите неща в Бога (1 Кор. 2:10) и няма съветник от създанията (Рим. 11:34); Той 
дарява мъдрост и способност за говорене (1 Кор. 12:10), макар че Бог заявява на 
Мойсей (Изх. 4:11), че това е Негово собствено право. По същия начин чрез Него 
ставаме съучастници в Божественото естество, така че по определен начин да 
чувстуваме Неговата съживяваща сила в нас. Нашето оправдание е Негово дело; от 
Него са силата, освещението, истината, благодатта и всяка добра мисъл, тъй като 
добрите дарове идват само от Духа. Конкретно внимание трябва да се обърне на израза 
на Павел, че макар да има различни дарби, “всичко това се върши от един и същи Дух” 
(1 Кор. 12:11), като Той не само е начало и произход, но също и създател; както е още 
по-ясно изразено веднага след това в тези думи, “лазделя навсеки по особено, както Му 
е угодно.” Защото ако Той не беше нещо съществуващо в Бога, никога не биха Му били 
приписани воля и собствени решения. Много ясно, за това Павел пропосва божествена 
сила на Духа и показва, че той същностно обитава в Бога. 

15. Ясни свидетелства за божествеността на Духа. 



Нито пък Писанието, като говори за Него, отказва да Му даде Божието име. 
Павел заключава, че ние сме Божий храм, от факта, че “Божият Духобитава в нас” (1 
Кор. 3:16; 6:19; 2 Кор. 6:16). Сега не трябва да бъде лекомислено пропуснато, че всички 
обещания, които Бог дава, че ни е избрал за Себе Си като храм, получават изпълнение 
единствено чрез идването на Духа Му да обитава в нас. Със сигурност, както е 
възхитително изразено от Августин (Ad Maximinum, Ep. 66), “дори ако ни беше 
заповядано да направим храм от дърво и камък на Духа, доколкото такова поклонение 
се дължи само на Бога, това би било ясно доказателство за божествеността на Духа; 
колко по-ясно е доказателството на това, че ние не трябва да Му правим храм, а самите 
ние сме този храм.” И апостолът веднъж казва, че ние сме Божий храм, и друг път, в 
същия смисъл, че ние сме храм на Святия Дух. Петър, когато смъмря Анания за това че 
е излъгал Святия Дух, казва, че не е излъгал хора, а Бога. И когато Исая представя 
Господ на Силите като говори, Павел казва, че Святият Дух е този, който говори (Деян. 
28:25, 26). Дори думите, за които пророците единодушно казват,че са изговорени от 
Господа на Силите, са приписвани от Христос и Неговите апостоли на Святия Дух. 
Оттук следва, че Духът е истинският Йеова, който диктува пророчествата. И отново, 
когато Бог се оплаква, че е бил възбуден към гняв от упоритостта на Своя народ, 
вместо Него, казва Исая, Святият Дух е наскърбен (Ис. 63:10). Накрая, тъй като хулата 
против Духа не се прощава, нито в този жвот, нито в идещия, докато който е похулил 
Сина може да получи прошка, определено това величие, за което е непростимо 
престъпление да бъде оскърбено или нарушено, определено трябва да е божествено. 
Съзнателно пропускам няколко текста, които ранните бащи привеждат. Те са смятали 
за подходящо да цитират от Давид, “Чрез словото на Господа станаха небесата, и чрез 
дишането (Духа) на устата Му цялотоим множество” (Пс. 33:6), за да докажат, че 
светът е не по-малко дело на Святия Дух, отколкото на Сина. Но като виждаме, че е 
обикновено нещо в Псалмите да сеповтарят едни и същи неща два пъти, и че в Исая 
“дух” (дишане) от устата е равнозначно на “слово,” това доказателство е слабо; и затова 
моето желание е накратко да обърна внимание на онези доказателства, върху които 
набожните умове да могат уверено да разчитат. 

(Разграничение и единство на трите Личности, 16-20.) 

16. Единство. 

Но тъй както Бог е изявил Себе Си по-ясно с идването на Христос, така е 
направил Себе Си по-отблизо познат в три личности. Нека да е достатъчно едно от 
многото доказателства. Павел свързва тези трите, Бог, Вярата и Кръщението (Еф. 4:5) и 
прави изводи от едното към другото, а именно, защото има една вяра, той заключава, че 
има един Бог; и тъй като има едно кръщение, той заключава, че има една вяра. 
Следователно, ако чрез кръщението сме въведени във вярата и поклонението на единия 
Бог, ние трябва по необходимост да вярваме, че Тойзи, в Чието име сме кръстени, е 
истинският Бог. И не може да има съмнение, че нашият Спасител искаше да 
свидетелствува, като тържествено повтори, че съвършенат светлина на вярата сега вече 
е изявена, когато каза, “Идете и научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на 
Бащата, Сина и Святия Дух” (Мат. 28:19), тъй като това е същото както да бъдат 
кръстени в името на единия Бог, който е напълно изявен в Бащата, Сина и Духа. Оттук 
ясно се вижда, че в Божествената същност съществуват три личности, в които 
единствено Бог е познат. 



И тъй като вярата определено не трябва да се оглежда навсякъде или да тича 
насам-натам след различни предмети, а да гледа, да се отнася и да се придържа само 
към Бога, очевидно е, че ако имаше различни видове вяра, би било правилно да има и 
различни богове. Затова, тъй като кръщението на вяра е свещенодействие, неговото 
единство ни уверява в единството на Бога. От това също се доказва, че е законно да се 
кръщаваме само в единия Бог, защото ние правим изповед на вяра в Този, в Чието име 
биваме кръщавани. Тогава какво има предвид нашият Спасител, когато заповядва 
кръщението да бъде извършвано в името на Бащата, Сина и Святия Дух, ако не че 
трябва да вярваме с една вяра в името на Бащата, Сина и Святия Дух? Но това различно 
ли е от да заявим, че Бащата, Сина и Святият Дух са един Бог? Поради което, тъй като 
трябва да твърдо да се държи, че има един Бог, не повече от един, ние заключаваме, че 
Словото и Духа са от самото естество на Бога. Нищо не може да бъде по-глупаво от 
дребнавостта на арианците, които, макар да признават божествеността на Сина, отричат 
Неговото божествено естество. Също толкова безумни са бълнуванията на 
македонците, които настояват, че под Дух се имат предвид само дарбите на благодат 
дадени на хората. Защото както мъдростта, разбирането, благоразумието, твърдостта и 
страхът от Господа идват от Духа, така и Той е единият Дух на мъдрост, благоразумие, 
твърдост, и благочестие (ср. Ис. 11:2). Той не е разделен според разпределението на 
Неговите дарби, а, както апостолът ни уверява (1 Кор. 12:11), колкото и да са разделени 
те, Той остава същият. 

17. Три личности. 

От друга страна, Писанието ни показва, че има някакво разграничение между 
Бащата и Словото, Словото и Духа; но величината на тайната ни напомня за голямото 
страхопочитание и трезвост, които трябва да бъдат спазвани при разглеждането на този 
въпрос. Според мен нищо не може да бъде по-възхитително от думите на Григорий 
Нанзианзен: 

“Не мога да си представя единството, без да бъда просветен от Триединството. 
Не мога да разгранича Триединството без да бъда извисен до единството” (Greg. 
Nanzian. in Serm. de Sacro Baptis.). 

Затова, нека да внимаваме да не си въобразяваме такова Триединство на 
личности, което ще разстрои мислите ни, вместо да ги върне веднага назад към 
единството. Думите Баща, Син и Святи Дух определено означават истинско 
разграничение, а не ни позволяват дапредполагаме, че те са просто епитети, чрез които 
Бог бива наричан за различните Му дела. Все пак те означават само разграничение, не 
разделение. Текстовете, които вече цитирахме, показват, че Синът има различно 
съществуване от Бащата, защото Словото не би могло да бъде в Бога, ако не беше 
различно от Бащата; нито пък би могло да се прослави с Бащата. По същия начин 
Христос разграничава Бащата от Себе Си когато казва, че има друг, който 
свидетелствува за Него (Йоана 5:32; 8:16). Със същия смисъл на друго място се казва, 
че Бащата направи всичко чрез Словото. Това не би могло да бъде, ако Той не беше по 
някакъв начин различен от него. Освен това не Бащата слезе на земята, а Този, който 
дойде от Бащата; нито пък Бащата беше Този, Който умря и възкръсна отново, а Когото 
Бащата беше изпратил. Това разграничение не започва да съществува при 
въплъщението: защото е ясно, че единородният Син е съществувал преди това в лоното 
на Бащата (Йоана 1:18). Защото кой би посмял да твърди, че Синът е влязъл за първи 
път в лоното на Своят Баща едва когато е слязъл от небето за да приеме на Себе Си 



човешко естество? Следователно, той преди това е бил в лоното на Бащата и се е 
прославял с Бащата. Христос изразява разграничението между Святия Дух и Бащата 
когато казва, че Духът произтича от Бащата, и между Святия Дух и Себе Си, когато 
говори за Него като за друг, както и когато заявява, че ще изпрати друг Утешител; и 
освен това в много други стихове (Йоана 14:6; 15:26; 14:16). 

18. Разлика между Бащата, Сина и Духа. 

Не съм сигурен дали е целесъобразно да използваме аналогии от човешките дела 
за да изразим естеството на това разграничение. Ранните бащи понякога го правят, но в 
същото време признават, че това, което излагат като подобие, е много различно от 
същността. И затова съм в голям страх да не допусна нещо подобно на самонадеяност 
тук, да не би някое необмислено твърдение да даде на злобните повод за клевети или на 
неучените повод за заблуда. Обаче, би било неподходящо да не кажа нищо за 
разграничението, което виждаме, че Писанията показват. Това разграничение е, че на 
Бащата се приписва началото на действието, извора и източника на всички неща; на 
Сина мъдростта, волята и наредбата на действията, докато силата и изпълнението на 
действията се отдават на Духа. Нещо повече, макар че вечността на Бащата е също 
вечността на Сина и Духа, тъй като Бог никога не може да бъде без Своята мъдрост и 
сила; и макар че във вечността не може да има място за първи или последен, все пак 
разграничението по ред не е безсмислено или повърхностно, като Бащата е смятан за 
първи, след това Синът от Него и накрая Духът от двамата. Защото умът на всеки човек 
е естествено склонен първо да разглежда първо Бога, второ, мъдростта, която прозлиза 
от Него, и накрая силата, с която Той изпълнява целите на Своята воля. По тази 
причина се казва, че Синът е само от Бащата; а Духът и от Бащата, и от Сина. Това се 
казва в много стихове, но никъде не е по-ясно отколкото в осмата глава на Римляните, 
където един и същ Дух без разлика се нарича и Христовия Дух, и Духът на Онзи, Който 
възкреси Христос от мъртвите. И това не е без основание. Защото Петър също 
свидетелствува (2 Пет. 1:21; ср. 1 Пет. 1:11), че Христовият Дух е Този, Който 
вдъхновяваше пророците, макар че Писанието толкова често казва, че това е Духът на 
Бога Баща. 

19. Връзката между Бащата, Сина и Духа. 

Нещо повече, това разграничение е толкова далеч от това да възпрепятствува 
най-съвършеното единство на Бога, че с него може да се докаже, че Синът е един и 
също Бог с Бащата, доколкото Той съставлява един Дух с Него, и че Духът не е 
различен от Бащата и от Сина, доколкото Той е Духът на Бащата и на Сина. Във всяка 
хипостазис се съдържа цялото естество, като единствената разлика е, че всеки има свое 
характерно съществувание. Целият Баща е в Сина, и целият Син в Бащата, както самият 
Син също заявява (Йоана 14:10), “Аз съм в Моя Баща, и Моят Баща е в Мен”; нито пък 
църковните писатели признават, че единият е отделен от другия с някаква разлика в 
естеството. “С тези имена, които означават разграничение,” казва Августин, “се има 
предвид отношението, което те имат един към друг, а не самото естество, в което те са 
едно.” По този начин възгледите на бащите, които понякога изглежда се различават 
едни от други, трябва да бъдат примирени. Те веднъж учат, че Бащата дава началото на 
Сина, друг път твърдят, че Синът съдържа в Себе Си божественост и естество, и 
следователно има едно и също начало с Бащата. Причината за това несъответствие е 
добре и ясно обяснена от Августин, когато казва, “По отношение на Себе Си Христос е 
наречен Бог, а по отношение на Бащата е наречен Син.” И отново, “Бащата, по 



отношение на Себе Си, е наречен Бог, а по отношение на Сина е наречен Баща. Тойзи, 
който по отношение на Сина е наречен Баща, не е Син; но който е наречен Баща сам по 
Себе Си, и който е наречен Син сам по Себе Си, е един и същи Бог.” Следователно, 
когато говорим само за Сина, без да споменаваме Бащата, ние истинно и правилно 
твърдим, че Той произхожда сам от Себе Си и затова Го наричаме единствено начало; 
но когато означаваме отношението, което той има към Бащата, ние правилно правим 
Бащата да бъде началото на Сина. Петата книга на Августин, За Триединството, е 
напълно посветена на обяснението на тази тема. Но е далеч по-безопасно да се 
задоволим с отношенията между тримата както са поучавани от него, отколкото да се 
объркваме с празни разсъждения, като хитро надзъртаме във върховните тайни. 

20. Триединният Бог. 

Нека онези, които обичат трезвостта и с задоволяват с вярата, накратко да 
възприемат това, което е полезно да се знае. То е следното: Когато изповядваме, че 
вярваме в един Бог, под името Бог се разбира едно просто естество, обхващащо три 
личности или хипостази; и затова, когато името Бог се използва неопределено, имат се 
предвид както Бащата, така и Синът и Духът. Но когато Синът бива съпоставен с 
Бащата, вижда се отношението между тях, и така разграничаваме между Личностите. 
Но тъй като Личностното съществувание носи със себе си ред, тъй като принципът и 
произходът са в Бащата, когато се говори за Бащата и Сина, или за Бащата и Духът, 
името Бог се дава специално на Бащата. По този начин се запазва единството на 
същността и се има предвид и редът, който, обаче, не отнема по никакъв начин от 
божествеността на Сина и Духа. И със сигурност, тъй като вече видяхме как апостолите 
заявяват, че Божият Син е Този, Когото Мойсей и пророците наричаха Йеова, трябва 
винаги да приемаме единство на същността. Следователно, смятаме за отвратително 
богохулство да наричаме Сина различен Бог от Бащата, защото простото име Бог не 
показва отношение, нито пък може за Бога, взет сам по Себе Си, да се казва това или 
онова. 

И така, че името Йеова, взето неопределено, може да се приложи за Христос, е 
ясно от думите на Павел, “За това три пъти се молих на Господа.” След като дава 
отговора, “Достатъчна ти е Моята благодат,” той добавя, “За да почива на мен силата 
на Христос” (2 Кор. 12:8, 9). Защото е сигурно, че името Господ (Кириос) тук се 
използва за Йеова, и следователно да го ограничим до личността на Посредника би 
било детинско и лекомислено, защото думите се използват в абсолютен смисъл, а не за 
да се сравнява Бащата със Сина. И знаем, че в съответствие с общоприетата употреба 
сред гърците, апостолите единодушно заместват Йеова с думата Кириос. За да не 
търсим примери прекалено далеч, Павел търсеше Господа в същия смисъл, в който 
Петър цитира текста от Йоил, “Който призове Господнето име, ще се спаси” (Деян. 
2:21; Йоил 2:32). Там, където това име е конкретно използвано за Сина, за това си има 
различно основание, както ще се види на друго място; засега е достатъчно да помним, 
че Павел, след като се моли само на Бога, незабавно добавя името на Христос. Така 
също Духът е безусловно наречен Бог от самия Христос (Йоана 4:24). Защото нищо не 
ни възпира да твърдим, че Той е духовната същност на Бога в пълнота, в която се 
съдържат Бащата, Сина и Духа. Това е ясно от Писанието. Защото както там Бог е 
наречен Дух, така и Святият Дух доколкото е хипостазис на цялото естество, се казва 
че е от Бога и е Бог. 

(Опровержение на анти-тринитарните ереси, 21-29.) 



21. Основата на всяка ерес: предупреждение към всички. 

Но тъй като Сатана, за да изскубе от корените нашата вяра, винаги предизвиква 
пламенни спорове, отчасти относно божественото естество на Сина и Духа, и отчасти 
относно разграничнието на личностите; тъй като почти във всяко време разбужда 
безбожни духове, за да дразни ортодоксалните учители по този въпрос и в наши дни се 
опитва да разпали нов пламък от старите въглени, и ще бъде уместно тук да се справим 
с някои от тези извратени бълнувания. Дотук нашата главна цел беше да протегнем 
ръката си за ръководство към такива, които са склонни да се учат, а не да воюваме с 
упоритите и свадливите; но сега истината, която беше спокойно изявена, трябва да бъде 
защитена от клеветите на нечестивите. Все пак, обаче, ще бъде наша главна цел да 
дадем сигурна основа на онези, чиито уши са отворени за Божието Слово. Тук повече 
от на всяко друго място, като разглеждаме скритите тайни на Писанието, ще 
разсъждаваме трезво и с голяма умереност, внимателно предпазвайки се да не 
позволим нито на ума си, нито на езиците си да отидат и една стъпка отвъд 
ограниченията на Божието Слово. Защото как може човешкият ум, който още не може 
да определи от какво се състои слънцето, макар че то всеки ден се представя пред очите 
ни, да сведе безграничното естество на Бога до своя малък размер? Нещо повече, как 
може той под собственото си ръководство да проникне до познание на Божието 
естество, когато не може да разбере дори своето си? Поради което нека с готовност да 
оставим на Бога познанието за Него самия. По думите на Хиларий (De Trinity, lib. 1), 
“Той единствен е подходящ свидетел за Този, Който е познат единствено от самия Себе 
Си.” Ако така оставим това познание на Бога ние трябва да Го познаваме такъв, какъвто 
Той е направил Себе Си познат, и в нашите изследвания да не се отнасяме към друго 
място освен към Неговото Слово. По този въпрос имаме пет проповеди на Хризостом 
срещу Аномей (De Incomprehensit. Dei Natura), в които той се старае, но напразно, да 
възпре самонадеяността на софистите и да обуздае тьхната бъбривост. Те не показват 
повече скромност отколкото имат навик в какво да е друго нещо. Много нещастните 
последствия от тяхното безразсъдство трябва да бъдат за нас предупреждение да 
използваме повече покорство отколкото проницателност по този въпрос, никога да не 
се опитваме да търсим Бога на друго място освен в Неговото свещено Слово, и никога 
да не говорим или да мислим за Него повече, отколкото имаме като свое ръководство. 
Но ако разграничението на Бащата, Сина и Духа, съществуващи в едно Божество 
(определено много труден предмет), носи повече трудности и досада за някои умове 
отколкото те могат да понесат, нека да помним, че човешкият ум влиза един лабиринт 
винаги когато се отдава на своето любопитство, и затова да се подчиним на 
ръководството на Божествените думи, колкото и тайната да е отвъд нашето разбиране. 

22. Спорът на Серветус против Триединството. 

Би било досадно и безмислено тежко да съставям списък от грешките, чрез 
които, по отношение на този клон на учението чистотата на вярата бива атакувана. По-
голямата част от еретиците в своята чудовищна лудост общо нападат Божията слава, 
смятайки за достътачно ако могат да разстроят и разтърсят непредпазливите. От 
няколко отделни човека са се нароили многобройни секти, някои от които разкъсват 
божественото естество, а други объркват разграничението на личностите. Но ако ние 
държим това, което вече беше показано от Писанието, че естеството на Бога, 
принадлежащо на Бащата, Сина и Духа, е просто и неделимо, и отново, че Бащата се 
различава с конкретни качества от Сина, и Синът от Духа, ще затворим вратата пред 
Арий и Савелий, както и пред други древни автори на грешки. 



Но тъй като в наши дни са се появили определени безумци, като Серветус и 
други, които чрез нови средства хвърлят всичко в объркване, може да си заслужава 
накратко да разгледаме техните грешки. Името на Триединството е така нехаресвано, 
дори презирано от Серветус, че той обвинява всички, които той нарича “триединници,” 
че са атеисти. Не казвам нищо за обидните думи, с които той решава да отправи своите 
обвинения. Обобщението на всичките му разсъждения е, че винаги когато се казва, че 
три Личности съществуват в едно естество, се въвежда тройно Божество, и че тази 
Триада е въображаема, тъй като противоречи на Божието единство. В същото време той 
смята, че Личностите са определени външни идеи, които не съществуват наистина в 
Божественото естество, а само представят пред нас Бога в тази или онази форма; че в 
началото всъщност е нямало разграничение в Бога, защото първоначално Словото е 
било същото като Духа, но откакто Христос е произлязъл Бог от Бога, друг Дух, също 
Бог, е произлязъл от Него. Но макар че понякога той прикрива глупостите си в 
алегории, както когато казва, че вечното Божие Слово е било Христовият Дух в Бога и 
отражението на идеята, че по същия начин Духът е бил сянка на Божеството, той в 
крайна сметка свежда божествеността на двамата до нищо; твърдейки, че, според 
начина на разпределение, има част от Бога и в Сина, и в Духа, точно както същият Дух 
е същностно част от Бога в нас, а също и в дървото и в камъка. Неговото нелепо 
бърборене относно личността на Посредника ще бъде разгледано на съответното място. 
Чудовищната измислица, че Личност не е нищо друго освен видимо явление на 
Божията слава, не се нуждае от дълго опровержение. Защото когато Йоан заявява, че 
преди създанието на света Логосът е бил Бог (Йоана 1:1), той показва, че Той е бил 
нещо много по-различно от просто идея. Но ако дори тогава и от най-ранната вечност 
Логосът, Който е Бог, е бил с Бащата, и е имал Своята отделна и собствена слава с 
Бащата (Йоана 17:5), Той определено не може да бъде външен или образен блясък, а 
задължително трябва да бъде хипостазис, който обитава вътрешно в самия Бог. 

Но макар че не се споменава за Духа преди описанието на сътворението, Той там 
не е представен като сянка, а като същностната сила на Бога, когато Мойсей разказва, 
че безформената материя е родена от Него (Бит. 1:2). Очевидно е, че вечният Дух 
винаги е съществувал в Бога, като виждаме, че Той поддържа държи заедно 
разбърканите вещества на небето и земята преди те да са притежавали някакъв ред или 
красота. Така със сигурност Той не би могъл да бъде образ или представяне на Бога, 
както Серветус бълнува. Но на друго място той е принуден по-открито да заяви своето 
нечестие, когато казва, че Бог чрез Своя вечен разум е създал Син за Себе Си, по този 
начин придобивайки видим образ. Защото ако това е вярно, за Христос не остава 
никаква друга Божественост, освен тази, която се съдържа в това, че е определен за Син 
по Божието вечно решение. Нещо повече, онези призраци, които Серветус поставя на 
мястото на хипостазите, той преобразява така, че да прави нови промени в Бога. Но 
най-отвратителната ерес е неговото объркване на Сина и Духа с всички създания. 
Защото той ясно твърди, че има части и деления в Божието естество, и че всяка такава 
част е Бог. Той прави това особено когато казва, че духовете на верните са вечни заедно 
с Бога и от същото естество с Него, макар че на друго място приписва същностна 
божественост не само на човешката душа, но и на всички създадени неща. 

23. Синът е Бог както Бащата. 

Това блато ражда и друго чудовище не много по-различно от предишното. 
Защото определени неспокойни духове, нежелаещи да споделят позора и хулите на 
безбожието на Серветус, изповядват, че наистина има три Личности, но добавят, като 



обяснение, че Бащата, Който единствен е наистина и истински Бог, е влял Своята 
Божественост в Сина и Духа, когато ги е създал. Нито пък се въздържат да не се 
изразяват с такива възмутителни думи като тези: Бащата е същностно различен от Сина 
и Духа в следното: че той е единственият носител на естеството. Тяхното първо 
основание за това е, че Христос навсякъде е наречен Божий Син. От това те 
заключават, че няма истински Бог освен Бащата. Но те забравят, че макар че името Бог 
е често приписвано също и на Сина, пак понякога, като сравнение, то се приписва и на 
Бащата като източник и принцип на Божественост; и това се прави за да се отбележи 
простото единство на същността. 

Те възразяват, че ако Синът е наистина Бог, Той трябва да бъде смятан за Син 
сам на Себе Си: което е невъзможно. Аз отговарям, че и двете са верни; а именно, че 
Той е Божий Син, защото е Словото, роден от Бащата преди създанието на света; 
(защото сега не говорим за Личността на Посредника), и все пак, с цел по-добро 
обяснение, трябва да се има предвид и Личността, така че името Бог да не се разбира 
винаги в своя абсолютен смисъл, а като равнозначно на Баща. Защото ако твърдим, че 
няма друг Бог освен Бащата, това име очевидно бива отказано на Сина. На всяко място, 
където се споменава Божеството, по никакъв начин не трябва да приемаме, че има 
противопоставяне между Бащата и Сина, като че ли само на единия може правилно да 
се припише името на Бога. Защото със сигурност Богът, Който се яви на Исая, беше 
единият истински Бог, и все пак Йоан заявява, че Той беше Христос (Ис. 6; Йоана 
12:41). Този, който заявява чрез устата на Исая, че ще бъде “камък за препъване” за 
юдеите, беше единият Бог; и все пак Павел заявява, че Той е Христос (Ис. 8:14; Рим. 
9:33). Който прогласява чрез Исая, “На Мен ще се поклони всяко коляно,” е единият 
Бог; но Павел отново обяснява, че Той е Христос (Ис. 45:23; Рим. 14:11). Към това 
можем да добавим текстовете, цитирани от един апостол, “Ти, Господи, си основал 
земята,” “Поклонете Му се, всички Божии ангели” (Евр. 1:10; 10:6; Пс. 102:26; 97:7). 
Всички тези се отнасят за единия Бог; и въпреки това апостолът твърди, че това са 
същностните качества на Христос. Няма нищо правилно във възражението, че това, 
което по природа принадлежи на Бащата, е бил опредадено на Христос, защото Той е 
сиянието на Неговата слава. Тъй като името Йеова навсякъде се отнася за Христос, от 
това следва, че по отношение на Божеството, Той произхожда сам от Себе Си. Защото 
ако е Йеова, невъзможно е да се отрече, че той е същият Бог, Който на друго място 
прогласява чрез Исая, “Аз съм първият, Аз съм и последният, и освен Мен няма Бог” 
(Ис. 44:6). Също би било правилно да размислим върху думите на Еремия, “Ония 
богове, които не са направили небето и земята, да, те ще изчезнат от земята и изпод 
това небе” (Ер. 10:11); и оттук обратно следва, че Онзи, Чиято божественост Исая на 
много места доказва от създанието на света, не е друг, освен Божият Син. 

И как е възможно Създателят, Който дава на всички, да не произлиза сам от 
Себе Си, а да взема Своето естество от друг? Който казва, че Синът е получил 
естеството Си от Бащата, отрича неговото съществуване. Обаче срещу това протестира 
Святият Дух, когато Го нарича Йеова. Тогава от предположението, че цялото естество е 
само в Бащата, следва, че естеството става делимо, или е отречено на Сина, Който, така 
ограбен от Своето естество, остава Бог само по име. Ако трябва да вярваме на тези 
дребнавци, божественото естество принадлежи само на Бащата, тъй като Той е 
единствен Бог и дава същност на Сина. По този начин божествеността на Сина ще бъде 
нещо отделно от Божието естество или извличане на част от цялото. 



На основата на същия принцип също трябва да се допусне, че Духът принадлежи 
само на Бащата. Защото ако извличането е от първоначално естество, което 
принадлежи само на Бащата, Духът не може правилно да бъде наречен Дух на Сина. 
Този възглед, обаче, се опровергава от свидетелството на Павел, когато прави Духа общ 
и за Христос, и за Бащата (Рим 8:9). Нещо повече, ако Личността на Бащата бъде 
премахната от Триединството, в какво ще се отличава от Сина и Духа, освен че е 
единствен Бог? Те изповядват, че Христос е Бог и че се различава от Бащата. Ако се 
различава, трябва да има някакъв белег на различие между тях. Онези, които поставят 
този белег в естеството, отявлено снижават истинската божественост на Христос до 
нищо, тъй като божествеността не може да съществува без същност, и всъщност дори 
без цялата същност. Бащата определено не може да се различава от Сина, освен ако има 
нещо особено в Себе Си и непринадлежащо на Сина. Тогава какво показват тези хора 
като белег на различие? Ако е в естеството, нека да никажат дали е предал естество на 
Сина. Това Той не може да направи само отчасти, защото би било безбожно да мислим 
за разделен Бог. И освен това, според това предположение, би имало разкъсване на 
Божественото естество. Следователно цялото естество трябва да бъде общо за Бащата и 
за Сина; и ако е така, по отношение на естеството няма разлика между тях. Ако 
отговорят, че Бащата, докато предава естество, все още остава единствен Бог, като 
притежател на естеството, тогава Христос е само въображаем Бог, Бог само по име или 
по прилика, но не наистина, защото никое качество не може да бъде по-характерно за 
Бога от естеството, според думите, “АЗ СЪМ ме изпрати при вас” (Изх. 3:4). 

24. Името “Бог” в Писанието не се отнася само до Бащата. 

Предположението, че когато Бог се споменава безусловно, се има предвид само 
Бащата, може да се докаже, че е погрешно от много текстове. Дори в онези, които те 
цитират в подкрепа на своите възгледи, показват жалка непоследователност, защото 
името на Сина се споменава там само като контраст, показвайки, че другото име Бог се 
използва относително и по този начин е ограничено до личността на Бащата. Тяхното 
възражение може да бъде оборено с една дума. Ако само Бащата не е истинския Бог, 
Той би бил, казват те, Баща сам на Себе Си. Но няма нищо нелепо в това името на Бога 
да се отнася специално, по отношение на ред и степен, за Този, Който не само от Себе 
Си ражда Своята мъдрост, но е и Бог Посредник, както ще покажа по-пълно на 
съответното място. Защото откакто Христос е изявен в плът, Той е наречен Божий Син, 
не само защото, роден от Бащата преди световете, Той е Вечното Слово, но и защото 
прие личността и служението на Посредник, за да ни съедини с Бога. Като виждам, че 
те са толкова дръзки в изключването на Сина от почестта на Бога, бих искал да знам 
дали когато заявява, че “Само Бог е добър,” той лишава Себе Си от доброта. Говоря не 
за Неговото човешко естество, за да не би да възразят, че каквато и доброта да е имало 
в него, тя произхожда от щедрия дар: Питам дали Вечното Слово е добро, да или не? 
Ако кажат не, тяхното безбожие е явно; ако да, те опровергават себе си. Макар че на 
пръв поглед изглежда, че Христос отрича за Себе Си името “добър” (Мат. 19:17), Той 
всъщност потвърждава нашия възглед. Тъй като добротата е специално качество само 
на Бога и все пак е отнесена към Него чрез обикновен поздрав, Неговото отхвърляне на 
лъжливата почит показва, че добротата, в която Той изобилствува, е Божествена. 

И отново, питам дали, когато Павел твърди, че само Бог е “безсмъртен” (1 Тим. 
1:17), “мъдър” (Рим. 16:27) и “истинен” (Рим. 3:4), той снижава Христос до нивото на 
смъртен, глупав и лъжлив. Не е ли безсмъртен Онзи, Който от самото начало е имал 
живот, така че да дари безсмъртие и на ангелите? Не е ли мъдър Онзи, Който е вечната 



Божия Мъдрост? Не е ли истинен Онзи, Който е самата истина? Нещо повече, аз питам, 
дали те смятат, че трябва да се покланяме на Христос? Ако Той правилно твърди, че 
всяко коляно трябва да Му се поклони, следва, че той е Богът, Който в Закона забрани 
да се отдава поклонение на друг освен на самия Него. Ако настояват да отнесат само за 
Бащата думите на Исая, “Освен мен няма Бог” (Ис. 44:6), аз обръщам този стих против 
тях самите, тъй като виждаме, че всяко качество на Бога се приписва на Христос. Няма 
място за заяждане, че Христос е бил възвисен в плътта, в която е смирил Себе Си, и в 
която Му е дадена всяка власт на небето и на земята. Защото макар че величието на Цар 
и Съдия се отнася за цялата личност на Посредника, пак ако той не беше Бог изявен в 
плът, Той не би могъл да бъде възвисен до такова високо място без да се сблъска с 
Бога. И спорът е възхитително решен от Павел, когато заявява, че Той е бил равен с 
Бога преди да смири Себе си, и е възприел форма на слуга (Фил. 2:6, 7). Нещо повече, 
как би могло да съществува такова равенство, ако Бог, Чието име е Ях и Йеова, Който 
язди на херувими, не е Цар на цялата земя и Цар на вековете? Нека да ни омайват както 
си искат, Христос не може да бъде лишен от почитта, описана от Исая, “Ето, този е наш 
Бог; чакахме Го” (Ис. 25:9); защото тези думи описват идването на Бога Изкупител, 
Който не само трябва да върне хората от вавилонския плен, но и да възстанови 
Църквата и да я направи напълно съвършена. Нито пък другият довод е от полза за тях, 
че Христос е бил Бог в Своя Баща. 

Защото, макар да признаваме, че, по отношение на реда и подреждането, 
началото на божествеността е в Бащата, ние смятаме за отвратително въображение да 
се твърди, че същността е характерна само за Бащата, като че Той е Този, Който дава 
божественост на Сина. Според този възглед или естеството е множествено, или 
Христос е Бог само по име и въображение. Ако допуснат, че Синът е Бог, но само в 
подчинение на Бащата, естеството, в което Бащата е необразуван и несъздаден, в Него 
ще бъде образувано и създадено. Знам, че много хора, които биха били взети за мъдри, 
ни осмиват за това, че извличаме разграничение на личностите от думите на Мойсей, 
когато представя думите на Бога, “Да направим човека по нашия образ” (Бит. 1:26). 
Набожните читатели, обаче, виждат колко безплодни и нелепи са думите, разказани от 
Мойсей, ако нямаше няколко личности в Божеството. Сигурно е, че онези, към които 
Бащата се обръща, трябва да са несъздадени. Но нищо не е несъздадено освен единия 
Бог. И така, освен ако допуснат, че силата на сътворението е обща за Бащата, Сина и 
Духа, и обща е и силата на заповедта, ще следва, че Бог не говори так вътрешно със 
Себе Си, а се обръща към други външни Създатели. Накратко, има един единствен 
текст, който веднага опровергава тези две възражения. Изявлението на Христос, че “Бог 
е Дух” (Йоана 4:24), не може да бъде ограничено само до Бащата, като че ли Словото не 
е с духовно естество. Но ако името Дух важи еднакво за Сина, както и за Бащата, аз 
заключавам, че под неопределеното име на Бога се включва и Синът. Веднага след това 
Той добавя, че единствените поклонници, които биват одобрени от Бащата, са онези, 
които Му се покланят в Дух и истина; и оттук заключавам, че тнъй като Христос 
изпълняваше служение на учител под власт, той отнася името Бог към Бащата, не с цел 
да унищожи Своята Божественост, а с цел да я възвиси до тази на Бащата, както ако 
бяха един до друг. 

25. Божественото естество е общо за всички три Личности. 

Халюцинацията се състои в бълнуване за индивиди, всеки от които притежава 
част от естеството. Писанията учат, че същностно има само един Бог, и следователно че 
естеството и на Сина, и на Духа е несътворено; но доколкото Бащата е първи по ред и 



от Себе Си е родил Своята Мъдрост, Той, както след това разгледахме, е правилно 
смятан за принцип и извор на цялото Божество. Така Бог, взет неопределено, е 
несътворен, и Бащата, по отношение на Своята личност, е несътворен. Защото е нелепо 
да си въобразяваме, че нашето учение дава основание за обвинението, че създаваме 
четворка богове. Те лъжливо и клеветнически ни приписват някаква измислица на 
техния си мозък, като че ли почти твърдим, че трите личности произлизат от едно 
естество, докато е ясно от нашите писания, че не разделяме личностите от естеството, а 
вмъкваме разграничение между личностите, обитаващи в естеството. Ако личностите 
бяха отделени от естеството, можеше да има някакво основание за техния аргумент; 
защото в такъв случай би имало трима Богове, а не три личности, съдържащи се в един 
Бог. 

Това дава отговор на техния безплоден въпрос – дали при формирането на 
Триединството има изтичане на естество; като че ли ние си представяме, че от него 
изтичат трима Богове. Тяхното възражение, че така ще има Триединство без Бог, 
произхожда от същата глупост. Макар че естеството не допринася за разграничението, 
като че ли е част или член от него, личностите не са без него или извън него; защото 
Бащата, ако не беше Бог, не можеше да бъде Баща; нито е възможно Синът да бъде 
Син, ако не беше Бог. Затова казваме, че Божеството се състои абсолютно в Себе Си. И 
оттук същотвърдим, че Синът, когато се нарича Бог и не се споменава някаква личност, 
е също сам по Себе Си; макар че също казваме, че когато се нарича Син, е от Бащата. 
Така Неговото естество е без начало, докато личността Му има начало в Бога. И 
наистина, ортодоксалните писатели, които в миналото говорят за Триединството, 
използват това понятие само по отношение на Личностите. Да включим естеството в 
разграничението би било не само глупава грешка, но и чудовищно безбожие. Защото 
онези, които подреждат тримата така – Естество, Син и Дух – очевидно премахват 
естеството на Сина и Духа; иначе преплитането на частите би ги сляло един с друг – 
обстоятелство, което би унищожило всяко разграничение. Накратко, ако Бог и Баща 
бяха синоними, Бащата би бил обожествител в смисъл, който оставя на Сина да бъде 
само сянка; а Триединството не би било повече от единство на един Бог с две създания. 

26. Подчинението на въплътеното Слово на Бащата не е свидетелство за 
противното. 

На възражението, че ако Христос наистина е Бог, то Той тогава неправилно е 
наречен Божий Син, вече беше отговорено, че когато едната личност се сравнява с 
другата, името Бог не се използва неопределено, но е ограничено до Бащата, смятан за 
начало на Божеството, не като естество, както фанатиците нелепо го изразяват, но по 
отношение на реда. В този смисъл трябва да се разбират думите, които Христос 
отправя към Бащата, “А това е вечен живот, да познаят Теб, единия истинен Бог, и Исус 
Христос, Когото си изпратил” (Йоана 17:3). Защото говорейки в личността на 
Посредника, Той стои на средно място между Бога и човека; но с това Неговото 
величие не бива намалено. Защото макар че Той смири (изпразни) Себе Си (Фил. 2:7), 
Той не изгуби славата, която имаше в Своя Баща, макар че тя беше скрита от света. 
Така и в Посланието към Евреите (Евр. 1:10; 2:9), макар че апостолът признава, че 
Христос е направен малко по-долен от ангелите, той в същото време се колебае дза не 
потвърди, че той е вечният Бог, Който е основал земята. 

Следователно трябва да твърдим, че винаги когато Христос, в характера на 
Посредник, се обръща към Бащата, под понятието Бог Той включва и Своята 



божественост. Така когато казва на апостолите, “За вас е по-добре Аз да си отида,” 
“Моят Баща е по-велик от Мен,” Той не приписва на Себе Си второстепенна 
божественост, като че ли по отношение на вечното естество е по-низш от Бащата; но 
като е придобил небесна слава, Той събира верните, за да я споделят с Него. Той 
поставя Бащата в по-висша степен доколкото пълното съвършенство на сиянието, 
видимо в небето, се различава от онази слава, която самият Той изяви, бивайки облечен 
в плът. По същата причина Павел казва, че Христос ще възстанови “царството на Бога и 
Бащата,” “за да бъде Бог всичко във всичко” (1 Кор. 15:24, 28). Нищо не може да бъде 
по-абсурдно от това да отричаме вечния характер на божествеността на Христос. Но 
ако Той никога няма да престане да бъде Божий Син, а винаги ще остане същия, 
какъвто е бил от началото, следва, че под името Баща се разбира едно божествено 
естество, общо за двамата. И със сигурност Христос слезе при нас именно с цело да ни 
възвиси при Своя Баща и по този начин също да ни възвиси при Себе Си, доколкото 
Той е един с Бащата. Следователно е погрешно и безбожно да ограничаваме името на 
Бога до Бащата, както и да го отричаме на Сина. Затова Йоан, заявявайки, че Той е 
истинският Бог, няма предвид да Го поставя под Бащата в подчинение относно 
божествеността. Чудя се какво имат предвид тези създатели на нови богове, когато 
изповядват, че Христос е наистина Бог, и все пак Го изключват от Божеството на 
Бащата, като че ли може да има истинен Бог освен единия Бог, или като че ли 
предадената божественост не е само някаква съвременна измислица. 

27. Нашите противници се позовават лъжливо на Иреней. 

В многото стихове, които те привеждат от Иреней, в които той твърди, че 
Бащата на Христос е единственият вечен Бог на Израел, те показват срамно невежество 
или много голяма нечестност. Защото е трябвало да видят, че този свят човек е спорел 
против определени обезумели личности, които, отричайки, че Бащата на Христос е бил 
този Бог, Който в старо време е говорил чрез Мойсей и пророците, твърдели, че той е 
някакъв призрак или нещо друго създадено от замърсяването на света. Неговата обща 
цел, следователно, е да изясни, че в Писанията не се прогласява никакъв друг Бог освен 
Бащата на Христос, че е нечестиво да си представяме друг. Затова и няма нищо странно 
в честото му заключение, че Богът на Израел не е различен от този, Който е почитан от 
Христос и апостолите. Сега, тъй като трябва да се противопоставяме на друг вид ерес, 
ние също казваме с истината, че Богът, Който в старо време се явяваше на бащите, не е 
друг освен Христос. Нещо повече, ако се възрази, че той е Бащата, ние имаме готов 
отговор, че докато защитаваме божествеността на Сина, ние по никакъв начин не 
изключваме Бащата. Когато читателят осъзнае целта на Иреней, спорът е приключил. 
Наистина, трябва само да погледнем книга 3, глава 6, където благочестивият писател 
настоява върху едно нещо, “че Този, Който в Писанието е наречен Бог безусловно и 
неопределено, е наистина един Бог; и че Христос безусловно е наречен Бог.” Нека да 
помним (както е видно от целия труд, и особено от книга 2, глава 46), че обсъжданият 
въпрос е бил, че името на Бащата не се прилага енигматично и иносказателно за някой, 
който не е наистина Бог. 

Можем да добавим, че в книга 3, глава 9 той спори, че Синът съединен с Бащата 
е бил Богът, прогласяван от пророците и апостолите. Той след това обяснява (книга 3, 
глава 12) как Христос, Който е Господар на всичко, Цар и Съдия, приема власт от Онзи, 
който е Бог над всичко, а именно, във връзка със смиряването, с което смири Себе Си, 
дори до смърт на кръст. В същото време малко след това той твърди (книга 3, глава 16), 
че Синът е Създател на небето и земята, Той е, Който даде закона чрез ръката на 



Мойсей и се е явил на бащите. Ако някой бърборко сега настоява, че според Иреней 
само Бащата е Богът на Израел, ще го насоча към текст, в който Иреней ясно казва 
(книга 3, глава 18, 23), че Христос винаги е един и същ, а също отнася към Христос 
думите на пророчеството в Авакум, “Бог идва от юг.” В същия смисъл той казва (книга 
4, глава 9), “Следователно самият Христос, заедно с Бащата, е Бог на живите.” И в 
глава 12 на същата книга обяснява, че Авраам повярва в Бога, защото Христос е 
Създател на небето и земята, и е самият Бог. 

28. Позоваването на Тертулиан също е безполезно. 

Не по-истински те си присвояват Тертулиан като покровител. Макар че стилът 
му понякога е груб и неясен, той предава учението, което сега поддържаме, не по 
неясен начин, а именно, че макар да има един Бог, Неговото Слово, обаче, е отделна 
наредба или подредба; че има само един Бог в единство на същността; но въпреки това, 
според тайната на наредбата, единството е подредено в Триединство; че има три, не в 
състояние, а в степен – не в естество, а във форма – не в сила, а в ред. Той наистина 
казва, че смята Сина като втори след Бащата, но има предвид, че единствената разлика 
е в разграничението. На едно място казва, че Синът е видим; но след като разсъждава 
върху двата възгледа, заявява, че Той е невидим, ако е разглеждан като Словото. 
Накрая, като твърди, че Бащата се характеризира чрез Своята Си Личност, показва, че е 
много далеч от това да поощрява измислицата, която сега опровергаваме. И макар че не 
признава друг Бог освен Бащата, все пак, обяснявайки сам себе си незабавно след това, 
показва, че не говори изключващо по отношение на Сина, защото отрича, че Той е 
различен Бог от Бащата; и следователно превъзходството на единия не се нарушава от 
разграничението в Личности. И е лесно да се разбере неговият смисъл от цялостното 
съдържание на неговата беседа. Защото той спори против Праксей, че макар че Бог има 
три различни Личности, пак няма няколко богове, нито пък единството е разделено. 
Според измислиците на Праксей Христос не би могъл да бъде Бог без заедно с това да е 
Бащата; и това е причината Тертулиан да се занимава толкова много с разграничението. 
Когато нарича Словото и Духа част от цялото, изразът, макар и груб, може да се 
приеме, тъй като не се отнася за естеството, а само (както самият Тертулиан 
свидетелствува), означава подредба и наредба, които се отнасят само за Личности. 
Затова и пита, “Колко личности, Праксей, смяташ, че има, освен толкова, колкото са 
имената за тях?” По същия начин малко след това казва, “За да повярват в Бащата и 
Сина, всеки в Своето Си име и личност.” Мисля, че тези неща достатъчно опровергават 
безочливостта на онези, които се стараят да заслепят простите като се позовяват на 
авторитета на Тертулиан. 

29. Всички признати учители на Църквата потвърждават учението за 
Триединството. 

Със сигурност, който сравнява писанията на ранните бащи, няма да намери в 
Иреней нищо различно от това, което се поучава другите след него. Юстин е един от 
най-ранните, и той напълно се съгласява с нас. Нека да възразяват, че той и другите 
наричат Бащата на Христос единия Бог. Същото нещо се поучава от Хиларий, който 
използва и още по-грубо изразяване, че Вечността е в Бащата. Дали той прави това за 
да отнеме божественото естество от Сина? Целият му труд е защита на учението, което 
поддържаме; и все пак тези хора не се срамуват да произвеждат някакви осакатени 
извадки с цел да ни убедят, че Хиларий е покровител на тяхната ерес. 



По отношение на това, което твърдят относно Игнатий, ако го смятат за 
маловажно, нека докажат, че апостолите са прокарали законите относно Великите 
Пости и други извращения. Нищо не може да бъде по-отвратително от глупостите, 
които са публикувани под името на Игнатий; и следователно поведението на онези, 
които си осигуряват такова прикритие на заблудите, имат най-малко право да бъдат 
търпяни. Нещо повече, единодушието на ранните бащи ясно се вижда от това, че на 
Никейския Събор не е направен никакъв опит от страна на Арий да прикрие своята ерес 
с авторитета на кой да е признат автор; и никой гръцки или латински автор не се 
извинява, че се е отклонил от своите предшественици. Не е необходимо да се отбелязва 
колко внимателно Августин, на когото всички тези изверги най-силно се 
противопоставят, изследва всички ранни писания, и как почтително прегръща 
учението, поучавано в тях (August. Lib. de Trinit. &c.). Той е най-съвестен в изявяването 
на основанията, поради които е принуден да се разграничи от тях, дори в най-малките 
неща. По този въпрос също, ако намери нещо скрито или неясно в другите писатели, 
той не го прикрива. И приема като признат факт, че учението, на което се 
противопоставят арианците, е било прието без спорове от най-ранно време. В същото 
време той добре познава какво другите са поучавали. Това е очевидно от един 
израз.когато казва (De Doct. Christ. lib. 1.), че “единството е в Бащата,” ще твърдят ли, 
че в този момент той се е самозабравил? В друг текст той ясно отхвърля всяко такова 
обвинение, когато нарича Бащата началото на Божеството, защото, ако началото не 
беше от Него, простото единство на естеството не може да бъде поддържано. 

Надявам се, че благочестивият читател ще признае, че сега отхвърлих всички 
клевети, с които Сатана до сега се е опитвал да изврати или прикрие чистото учение на 
вярата. Надявам се, че цялата същност на учението е вярно обяснена, ако читателите 
поставят граници на своето любопитство, и не копнеят по-горещо отколкото трябва за 
сложни спорове. Не се заех да угодя на онези, които се наслаждават в размишления 
относно възгледи, но и не съм съзнателно пропуснал нищо, което съм сметнал за 
враждебно. В същото време, с цел назиданието на Църквата, сметнах за по-добре да не 
докосвам различни теми, които биха донесли малко полза, докато ненужно биха 
затруднили и изморили читателя. Например, от каква полза е да обсъждаме, както 
Ломбард подробно прави (lib. 1 dist. 9), дали Бащата винаги създава нови неща? Тази 
идея за непрекъснатото сътворение става глупава измислица от момента, в който се 
види, че от вечността има три личности в единия Бог. 

 

  



Глава Четиринадесета 

14. В СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА И ВСИЧКИ НЕЩА В НЕГО ИСТИНСКИЯТ 
БОГ Е РАЗГРАНИЧЕН ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ БЕЛЕЗИ ОТ ЛЪЖЛИВИТЕ БОГОВЕ. 

С тази глава започва втората част на Книга Първа, а именно, познанието за човека. 
Някои предварителни допускания.  

I. Сътворението на света като цяло (р. 1 и 2).  
II. Разглеждане на темата за ангелите (р. 3-13).  

III. За лошите ангели или дяволите (р. 13-20).  
IV. Практически изводи от историята на сътворението (р. 20-22).  

Раздели. 

1. Простият факт на сътворението трябва да ни доведе до това да признаем Бога, но за да 
ни предпази от изпадане в езически измислици, Бог е благоволил да ни даде историята 
на сътворението. Едно безбожно възражение, Защо светът не е бил създаден по-рано? 
Отговор. Мъдрите думи на един старец.  

2. По същата причина светът е бил създаден не изведнъж, а за шест дена. Описание на 
реда на сътворението, показващо, че Адам не е бил създаден преди Бог в безкрайната 
Си доброта да направи необходимите условия за него.  

3. Обяснение на учението за ангелите.  
1. Да се научим от и от тях да познаваме Бога.  
2. Да внимаваме срещу грешките на поклонниците на ангели и манихейците. 

Опровержение на манихейството. Правило за благочестие.  
4. Ангелите са създадени от Бога. Кога и в какъв ред не е целесъобразно да изследваме. 

Бъбривостта на Лъжедионисий.  
5. Естество, служения и различни имена на ангели.  
6. Ангелите са носители на божествените дарове към нас.  
7. Те са някакъв вид управители над царства и области, но по-специално са пазители на 

избраните. Не е сигурно дали всеки вярващ е под покровителството на отделен ангел. 
Достатъчно е, че всички ангели бдят за безопасността на Църквата.  

8. Броят и йерархията сред ангелите не е определена. Защо се казва, че ангелите имат 
крила.  

9. Ангелите са служебни духове и духовни същества.  
10. Опровержение на езическата грешка на поставяне на ангелите на Божия престол.  

1. Чрез стихове от Писанието.  
11. Продължение на опровержението.  

2. Чрез заключения от други текстове. Защо Бог използва служението на ангелите.  
12. Използване на учението за святите ангели.  
13. Учението за лошите ангели или дяволите сведено до четири главни точки.  

1. За да се пазим срещу техните хитрости и атаки.  
14. За да бъдем насърчени да упражняваме благочестие. Защо често се говори за ангел в 

единствено число.  
15. Тъй като дяволът е описан като враг на човека, ние трябва непрекъснато да воюваме 

против него.  
16. Нечестието на дявола не поради създаденото му естество, а поради извратеността му. 

Напразно и безполезно е да изследваме начина, времето и характера на падението на 
ангелите.  

17. Макар че дяволът винаги се противопоставя с воля и действия на Божията воля, той не 
може да направи нищо без позволението и съгласието на Бога.  



18. Бог така ръководи нечестивите духове, че им позволява да изпитват верните и да 
владеят над нечестивите.  

19. Естеството на лошите ангели. Те са духовни същества, надарени с чувство и разум.  
20. Последната част от главата накратко обхваща историята на сътворението и ни показва 

какво е важно за нас да знаем относно Бога.  
21. Особената цел на това познание е да ни предпази да не би от неблагодарност или 

несмислие да пренебрегнем Божиите съвършенства. Примери за това първостепенно 
познание.  

22. Друга цел на това познание, а именно, че като осъзнаваме как тези неща са създадени за 
наша употреба, да бъдем подбудени да уповаваме на Бога, да се молим към Него и да Го 
обичаме.  

(Сътворението на света и човека, 1-2) 

1. В нашите разсъждения не трябва да отиваме отвъд Божието действие на 
сътворението. 

Макар че Исая правилно обвинява поклонниците на лъжливи богове в глупост, 
за това, че не се учат от основите на земята и от небесния кръг кой е истинският Бог 
(Ис. 40:21); и пак толкова муден и мързелив е нашият ум, че е необходимо Той да бъде 
по-ясно очертан, за да може верните да не изпадат в езически измислици. Идеята, че 
Бог е душата на света, макар че е най-търпимата, която философите са предложили, е 
нелепа; и следователно е било важно да ни бъде дадено по-ясно познание, за да не се 
скитаме насам-натам в несигурност. Затова Бог е благоволил да даде описание на 
сътворението – описание, върху което да се обляга вярата на Църквата, без да търси 
някакъв друг Бог освен Онзи, Когото Мойсей показва като Създател и Архитект на 
света. 

Първо, в това описание периодът от време така е отбелязан, че верните да 
проследят непрекъснатата верига от години до произхода на своя род и на всички неща. 
Това познание е от най-голяма полза не само не само като противоотрова на 
чудовищните басни, които в древността са съществували и в Египет, и в други части на 
света, но също и като средство да се даде по-ясно изявление на вечността на Бога 
противопоставена на раждането на създанието, и по този начин да вдъхнови в нас още 
по-голямо възхищение. Ние не трябва да бъдем подтиквани от просташките 
подигравки, че е странно как така на Божеството не е хрумнало да създаде небето и 
земята по-рано, вместо безделно да позволява да отмине един безкраен период, през 
който можеше да съществуват хиляди поколения, докато сегашният свят приближава 
края си преди още да е навършил своята шестхилядна година. Нито е правилно, нито е 
законно да изследваме защо Бог е забавил всичко толкова много. Ако човешкият ум 
реши да прави това, той може само да се провали в опита си, нито пък ще бъде полезно 
за нас да знаем какво Бог, като изпитание за скромността на нашата вяра е благоволил 
целенасочено да скрие. Мъдри са думите на един добър старец, който, когато някой го 
запитал в присмеха си какво е правел Бог преди създанието на света, отговорил, че е 
бил зает да прави ада за любопитните (August. Confess., lib. 11 c. 12.) 

Това сурово порицание трябва да подтисне постоянната разпуснатост, която 
подтиква много да се впускат в порочни и вредни размишления. Накратко, нека да 
помним, че този невидим Бог, Чиято мъдрост, сила и справедливост са непознаваеми, е 
представен пред нас в разказа на Мойсей като в огледало, в което се отразява Неговият 
жив образ. Защото както окото, или замъглено от старостта, или отслабено по някаква 



друга причина, не може да разграничи нищо без помощта на очила, така (такова е 
нашето малоумие) ако Писанието не ни насочва в нашето търсене на Бога, ние веднага 
се втурваме в нашето въображение. Онези, които сега дават свобода на своята 
сприхавост и отказват да се вслушат в предупреждението, ще научат когато вече е 
станало твърде късно колко по-добре е със страхопочитание да се отнасят към тайната 
вола на Бога, отколкото да бълват богохулства, с които да замърсяват небето. Августин 
справедливо възразява, че винаги, когато се изисква някаква по-висша причина от 
Божията воля, Бог бива оскърбяван. (Lib. de Gent.). Той също на друго място ни 
напомня мъдро, че е също толкова неуместно да задаваме въпроси за безкрайни 
периоди от време както и за безкрайно пространство (De Civit. Dei.). Колкото и голям 
да е обхватът на небесата, той все пак има ограничени размери. Но ако някой спори с 
Бога, че празното място надвишава създанието стократно, не трябва ли всеки 
благочестив ум да намрази тази дързост? Подобна е лудостта на онези, които обвиняват 
Бога в ленивост, за това, че не им е угодил да създаде света безброй векове по-рано. В 
своята алчност те се преструват, че отиват отвъд света, като че ли просторната 
окръжност на небето и земята не съдържа достатъчно многобройни и блестящи неща за 
да погълне всичките ни сетива; като че ли за период от шест хиляди години Бог не ни е 
дал достатъчно факти за да упражняваме умовете си в безкрайни разсъждения. 
Следователно, нека съзнателно да останем ограничени в онези граници, в които Бог е 
благоволил да ни ограничи и така да сдържаме умовете си, че да ги предпазим от това 
да се изгубят като се скитат необуздано. 

2. Шестедневното сътворение показва Божията доброта към хората. 

Имайки това в ума си, Мойсей разказва, че делото на сътворението беше 
извършено не за един миг, а за шест дни. С това твърдение ние биваме предпазени от 
измислиците за един Бог, Който така раздели работата Си на шест дни, че да не се 
колебаем да посветим целия си живот на размишляване върху това. Защото макар че 
нашите очи, в каквато и посока да се обърнат, са принудени да гледат Божиите дела, 
ние виждаме колко непостоянно е нашето внимание и дори ако възникнат някакви 
святи и благочестиви мисли, те бързо изчезват. Тук също се отправя възражение срещу 
тези последователни стъпки като несъвместими с Божията сила, докато човешкият 
разум се покори на вярата и се научи да приема тихият покой, към който ни кани 
освещаването на седмия ден. По самия ред на нещата ние трябва да размишляваме 
върху бащинската доброта на Бога към човешката раса в това, че не създаде Адам 
преди да напълни изобилно земята с всякакви добри неща. Ако беше го поставил на 
пуста и неустроена земя; ако му беше дал живот преди светлината, щеше да изглежда, 
че не обръща внимание на неговите нужди. Но след като е наредил движенията на 
слънцето и звездите за да се използват от човека, напълнил е въздуха, земята и водата с 
живи същества и е произвел в изобилие всякакви видове плодове за храна, като е 
изпълнил служението на предвидлив и трудолюбив глава на семейство, Той е показал 
Своята чудесна доброта към нас. Тези теми, които аз докосвам само накратко, ако 
бъдат разгледани по-внимателно, ще изявят, че Мойсей е сигурен свидетел и вестител 
на единствения Създател. Не повтарям това, което вече обясних, а именно, че тук не се 
споменава за простото естество на Бога, а че пред нас са представени също и Неговата 
вечна Мъдрост и Дух, зада не си измисляме друг Бог освен Него и Той желае да бъде 
приеман в този изявен образ. 

(Ангелите, 3-12.) 



3. Бог е Господар над всичко! 

Но преди да започна да разглеждам по-пълно човешкото естество (глава 15 и 
Книга II глава 1), ще бъде уместно да кажем нещо за ангелите. Защото макар Мойсей, 
съобразявайки се с невежеството на мнозинството от хората, в разказа за сътворението 
не споменава за никои други Божии дела освен онези, които са пред очите ни, все пак, 
като виждаме, че той след това представя ангелите като Божии служители, лесно си 
правим извода, че Онзи, на Когото те служат, е техен Създател. Затова макар Мойсей, 
говорейки на прост език, в началото не изброява ангелите сред Божиите създания, 
нищо не ни възпира да ги разглеждаме отделно и конкретно според това, което е 
изявено за тях в Писанието на други места. Защото ако желаем да познаваме Бога чрез 
делата Му, със сигурност не можем да пропуснем този благороден и славен пример за 
Божиите дела. Можем да добавим, че този клон от учението е е много необходим за 
опровержение на многобройни грешки. Умовете на много хора са така поразени от 
превъзходството на ангелските същества, че смятат, че те биха били обидени да бъдат 
подчинени на Божията власт и така да бъдат представени като по-долни. Затова и на 
тях бива приписвана измислена божественост. 

Манес също се появява със своята секта, измисляйки си два принципа – Бог и 
дявола, приписвайки произхода на добрите неща на Бога, но всяко лошо естество на 
дявола като негов създател. Ако това бълнуване обземе умовете ни, Бог би бил лишен 
от Своята слава за създаването на света. Защото, виждайки, че няма нищо по-присъщо 
на Бога от вечността и autousia, т.е. самосъществуване, или съществуване сам по себе 
си, ако мога така да говоря, дали онези, които приписват това на дявола, не го обличат в 
почитта на божествеността? И къде е Божието всемогъщество, ако дяволът има властта 
да върши всичко, което пожелае, срещу волята и въпреки противопоставянето на Бога? 
Но единственото добро основание, което манихейците имат, а именно, че би било 
нечестиво да приписваме сътворението на кое да е лошо нещо на един добър Бог, не е в 
противоречие с ортодоксалната вяра, тъй като тя не признава, че в цялата вселена има 
нещо, което да е лошо по естество; извратеността и нечестието, били те от човека или 
от дявола, и произхождащият от тях грях не са от естеството, а от извращаването на 
естеството; нито пък в началото е съществувало нещо, което не е показвало някакво 
изявление на божествената мъдрост и праведност. За да премахнем такива извратени 
измислици, трябва да издигнем умовете си по-високо отколкото нашите очи могат да 
проникнат. Вероятно именно с това предвид Никейската изповед на вярата, като нарича 
Бога Създател на всички неща, изрична споменава и за невидмите неща. Моята грижа, 
обаче, трябва да бъде да стоя в границите, които благочестието предписва, за да не би 
като се впускам в разсъждения отвъд моите способности да объркам читателя и да го 
отведа настрани от простотата на вярата. И тъй като Святият Дух винаги ни наставлява 
в това, което е полезно, но напълно пропуска или само бегло докосва нещата, които 
имат най-малко значение за назиданието, определено нашият дълг е да останем в 
съзнателно незнание. 

(Създаване и служение на ангелите, 4-12.) 

4. И ние не трябва да се впускаме в размишления относно ангелите, а да 
изследваме свидетелството на Писанието. 

Трябва, разбира се, да се признае, че ангелите са Негови създания, служители, 
назначени да изпълняват Божиите заповеди (Пс. 103:20-21), но да се повдигат въпроси 



относно времето или реда, в който са създадени (виж Lombard, lib. 2 dist. 2, sqq.), 
говори повече за извратеност вместо за прилежност. Мойсей разказва, че небесата и 
земята са били завършени (Бит. 2:1) с цялото им множество; от каква полза е 
неспокойно да изследваме кога са създадени небесни същества, които са по-скрити и от 
звездите и планетите? За да не оставаме дълго върху това, нека да помним, че по 
всички теми на религията трябва да се спазва едно правило на умереност и трезвост, а 
именно, в неясните неща да не говорим или да мислим, или дори да не копнеем да 
знаем повече, отколкото Божието Слово е изявило. Второ правило е, че при четене на 
Писанията ние непрестанно трябва да насочваме нашите изследвания и размишления 
към онези неща, които са от полза за назиданието, да не се впускаме в любопитство или 
в изучаване на безполезни неща. И тъй като Господ е благоволил да ни научи не на 
лекомислени въпроси, а на здраво основано благочестие, в страх от Неговото име, в 
истинска вяра и дълг на святост, нека да останем доволни с това познание. Затова, ако 
искаме да бъдем надлежно мъдри, трябва да отхвърлим онези празни бърборения на 
безделниците относно естеството, йерархията и броя на ангелите, които са без основа в 
Божието Слово. Знам, че много хора се залавят по-енергично за тези теми и намират 
по-голямо удоволствие в тях, отколкото в тези, които са свързани с всекидневната 
практика. Но ако искаме да бъдем ученици на Христос, нека не се отказваме да 
следваме метода, който Той предписва. По този начин, като бъдем доволни с Него като 
наш Господар, не само ще се въздържаме, но и ще бъдем враждебни към 
повърхностните размишления, които Той отхвърля. 

Никой не може да отрече, че Дионисий (който и да е бил той) има много хитри и 
изтънчени трактати в своята Небесна Йерархия, но като се вгледаме по-отблизо в тях, 
всеки трябва да види, че те са просто празни думи. Дългът на теолога, обаче, не е да 
гъделичка ушите, а да утвърждава съвестта като учи това, което е истинно, сигурно и 
полезно. Когато четете труда на Дионисий, ще си помислите, че човекът е слязъл от 
небето и разказва не това, което е научил, а това, което действително е видял. Павел, 
обаче, макар че действително е бил отнесен до третото небе, не само не разказва нищо 
от този вид, но и изрично заявява, че не е законно за човек да изговаря тайните, които е 
видял. Затова, отвръщайки се от тази безплодна мъдрост, нека се стараем да потвърдим 
от простото учение на Писанието кое е угодно за Господа да знаем относно ангелите 

5. Описанието на ангелите в Писанието. 

Така в Писанието навсякъде четем, че ангелите са небесни духове, чието 
покорство и служение Бог използва, за да изпълни всички неща, които е заповядал 
(напр. Пс. 103:20-21), и оттук идва и тяхното име като някакъв вид междинни 
посланици, които изявяват Неговата воля на хората. Имената, с които няколко от тях са 
наречени, говорят за едно и също служение. Те са наречени множество (Лука 2:13), 
защото са около своя Княз като Негова свита – украсяват и показват Неговото величие 
– като войници, чийто поглед е винаги обърнат към знамето на предводителя, и са така 
готови и бързи да изпълнят Неговите заповеди, че в мига, в който Той кимне, те се 
подготвят, или всъщност вече действат. Подобни представяния са дадени от пророците 
когато изявяват величието на божествения престол, и особено от Данаил, когато казва, 
че когато Бог съди, “хиляда хиляди Му слугуваха, и десетки хиляди по десетки хиляди 
стояха пред Него” (Дан. 7:10). Тъй като чрез тях Господ чудесно упражнява и проявява 
силата и мощта на Своята ръка, те са наречени началства (Еф. 1:21; 1 Кор. 15:24). И 
отново, тъй като Неговото управление на света се упражнява и ръководи чрез тях, те са 
наречени на едно място Власти, на друго Сили, а на друго Господства (Кол. 1:16; Еф. 



1:21; 1 Кор. 15:24). Накрая, тъй като Божията слава в някаква степен обитава в тях, те 
също са наречени Престоли (Кол. 1:16); макар за това последно определение не желая 
да говоря конкретно, тъй като има различно тълкуване, което е също толкова, ако е и 
по-основателно. Но дори и да не кажем нищо за името Престоли, другите имена често 
се употребяват от Святия Дух в описанието на достойнството на ангелското служение. 
Нито пък е правилно да подминем без да почетем тези инструменти, чрез които Бог 
специално изявява присъствието на Своята власт. Те дори повече от веднъж са 
наречени Богове (напр. Пс. 138:1), защото Божеството в някаква степен е представено 
на нас в тяхното служение като в огледало. Аз, обаче, съм по-склонен да се съглася с 
древните писатели, че в онези текстове, където се твърди, че Господният ангел се яви 
на Авраам (Бит. 18:1), Яков (Бит. 32:2, 28) и Мойсей, Христос беше този ангел (Ис.Нав. 
5:14; Съд. 6:14; 13:10, 22). Все пак е вярно, че когато се споменават всички ангели, те 
често биват описвани по този начин. Нито пък това изглежда странно. Защото ако тази 
чест се дава на князете и управителите, защото в своето служение са подуправители 
под Бога, върховния Цар и Съдия, с много по-голямо основание тя може да се даде на 
ангелите, в които много по-ясно е изявен блясъкът на божествената слава. 

6. Ангелите като закрилници и помощници на вярващите. 

Но идеята, на която Писанието конкретно набляга, е тази, която най-много 
помага за нашата утеха и за утвърждаването на нашата вяра, а именно, че ангелите са 
служители и носители на Божествената щедрост към нас. Затова ни се казва как те бдят 
за нашата безопасност, поемат защитата ни, насочват пътя ни и внимават да не ни 
сполети някакво зло. Има цели текстове, които се отнасят първо за Христос, Главата на 
Църквата, а след Него и за всички вярващи. “Защото ще заповяда на ангелите Си за теб 
да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък 
крака си” (Пс. 90:11-12). И отново, “Ангелът на Господ асе опълчва около ония, които 
Му се боят, и ги избавя” (Пс. 34:7). Чрез тези текстове Господ показва, че Той е 
възложил на ангели защитата на онези, които се е заел да защитава. Затова ангел от 
Господа утешава Агар в бягството й и я увещава да се помири със своята господарка 
(Бит. 16:9). Авраам обещава на своя слуга, че ангел ще го ръководи в пътуването му 
(Бит. 24:7). Яков, благославяйки Ефраим и Манасия, се моли, “ангелът, който ме избавя 
от всяко зло, нека благослови момчетата” (Бит. 48:16). Така ангел беше определен да 
пази лагера на израилтяните (Изх. 14:19; 23:20); и винаги, когато Бог благоволяваше да 
избави Израил от ръцете на враговете му, Той издигаше възмездители чрез служението 
на ангели (Съд 2:1; 6:11; 13:3-20). Така накратко (да не споменаваме и още), ангелите 
служеха на Христос (Мат. 4:11) и бяха с него във всичките му трудности (Лука 22:43). 
Те изявиха на жените Неговото възкресение (Мат. 28:5, 7; Лука 24:5); на учениците 
предсказаха Неговото славно идване (Деян. 1:10). Изпълнявайки служението на наши 
закрилници, те воюват против дявола и всичките ни врагове и нанасят възмездие върху 
онези, които ни нараняват. Така четем, че ангел от Господа, за да избави Ерусалим от 
обсадата, изби сто осемдесет и пет хиляди в лагера на асирийския цар за една нощ (4 
Царе 19:35; Ис. 37:36). 

7. Ангели пазители? 

Не смея уверено да твърдя дали всеки вярващ има отделен ангел, назначен да го 
закриля. Когато Данаил представя ангела на персите и ангела на гърците (Дан. 10:13, 
20; 12:1), той несъмнено има предвид, че определени ангели са назначени като 
управители над царства и области. Отново, когато Исус казва, че ангелите на децата 



винаги гледа лицето на Неговия Баща (Мат. 18:10), Той подсказва, че има определени 
ангели, на които е поверена тяхната безопасност. Но не знам дали от това може да се 
направи извода, че всеки вярващ има свой ангел. Но това твърдя със сигурност, че за 
всеки един от нас се полагат грижи, не само от един ангел, но че всички заедно бдят за 
сигурността ни. Защото се казва общо за всички ангели, че се радват “за един грешник, 
който се покайва, повече отколкото за деветдесет и девет праведници, които нямат 
нужда от покаяние” (Лука 15:7). Казва се също, че ангели (тоест повече от един) 
отнесоха душата на Лазар в Авраамовото лоно (Лука 16:22). Нито пък е било безцелно 
Елисей да покаже на слугата си многото огнени колесници, които са му били специално 
предоставени (4 Царе 6:17). 

Има един текст, който изглежда показва доста по-ясно, че всеки отделен човек 
има отделен ангел. Когато Петър, след освобождаването си от затвора, почука на 
вратата на къщата, където се бяха събрали братята, като не можеха да повярват, че това 
е той самият, те казаха, че това е неговият ангел (Деян. 12:15). Тази идея изглежда им е 
внушена от общото вярване, че всеки вярващ има назначен отделен ангел. Тук, обаче, 
може да се твърди, че нищо не възпира да разбираме, че това е кой да е от ангелите, на 
когото Господ е дал заповед относно Петър в това конкретно време, без да решаваме, 
че трябва да е неговият личен постоянен пазител, според простонародното 
въображение (виж Калвин върху Марка 5:9), че два ангела, лош и добър, като някакъв 
вид призраци, са назначени за всеки отделен човек. В края на краищата не си заслужава 
неспокойно да изследваме въпрос, който не ни занимава толкова много. Ако някой не 
смята, че е достатъчно да знае, че цялата йерархия на небесното множество постоянно 
бди за неговата безопасност, не виждам какво би могъл да спечели, ако знае, че има 
един ангел като специален пазител. Отново, онези, които ограничават грижите, които 
Бог полага за нас, на един единствен ангел, нанасят голяма вреда на себе си и на всички 
членове на Църквата, като че ли няма стойност в онези обещания за всички 
допълнителни сили, които ни обкръжават и защитават от всяка страна и ни насърчават 
да воюваме по-смело. 

8. Йерархия, брой и форма на ангелите. 

Онези, които си позволяват да догматизират йерархията и броя на ангелите, биха 
направили добро ако размислят върху каква основа правят това. Колкото до тяхната 
йерархия, приемам, че Михаил е описан от Давид като могъщ Княз (Данаил 12:1), а от 
Юда като Архангел (Юда 9). Павел също ни казва, че архангел ще свири с тръбата, 
която трябва да събере света за съд (1 Сол. 4:16; сравни Езек. 10:5). Но как е възможно 
от такива стихове да се определят степените на почест сред ангелите, да се определят 
отличителните белези и да се определи мястото и положението на всеки един? Дори 
двете имена Михаил (Дан. 10:21) и Гавраил (Дан. 8:16; Лука 1:19, 26), споменати в 
Писанието, или трето име (Рафаил), ако изберете да го добавите от разказа за Товит 
(Товит 12:15), изглежда показват чрез значението си, че са дадени на ангели поради 
слабостта на нашите възприятия, макар че бих избрал да не говоря конкретно по този 
въпрос. 

Колкото до броя на ангелите, научаваме от устата на нашия Спасител, че има 
много легиони (Мат. 26:53), а от Данаил, че има много десетки хиляди (Дан. 7:10). 
Слугата на Елисей видя множества колесници (4 Царе 6:17) и техният огромен брой се 
заявява от факта, че те се опълчват около онези, които се боят от Господа (Пс. 34:7). 



Сигурно е, че духовете нямат телесна форма, и все пак Писанието, 
съобразявайки се с нас, ги описва под формата на херувими и серафими с крила; не без 
причина, а за да ни увери, че когато е необходимо, те ще ни се притекат на помощ с 
невероятна бързина, летейки към нас със скоростта на светкавица. Повече от това по 
отношение по отношение на йерархията и броя на ангелите, нека да ги наредим сред 
онези тайнствени предмети, пълното откровение за които е отложено за последния ден, 
и затова да се въздържаме от твърде любопитни изследвания или да говорим 
самонадеяно. 

9. Ангелите не са просто идеи, а са действителност. 

Има един въпрос, обаче, който макар че е подложен на съмнание от някои 
неспокойни хора, ние трябва да смятаме за сигурен, а именно, че ангелите са служебни 
духове (Евр. 1:14), чието служение Бог използва за закрила на Своите хора и чрез които 
Той разпределя Своите дарби сред хората, а също и върши други неща. Садукеите от 
миналото са твърдели (Деян. 23:8), че под ангели не се има предвид друго освен 
движенията, които Бог върши върху хората или изявленията, които дава за Своята 
власт (Деян. 23:8). Но тази измислица е опровергана от толкова много текстове в 
Писанията, че изглежда странно как такова чудовищно невежество би могло да има 
някаква подкрепа сред юдеите. Да не говорим пак за текстовете, които вече цитирах, 
текстове, които говорят за хиляди (Откр. 5:11) и легиони (Мат. 26:53) ангели, говорещи 
за тях, че се радват (Лука 15:10), носещи праведните в ръцете си (Пс. 91:11; Мат. 4:6; 
Лука 4:10-11), носещи техните души към почивката (Лука 16:22), гледащи лицето на 
своя Баща (Мат. 18:10) и така нататък: има и други стихове, които най-ясно доказват, 
че те са истински същества с духовно естество. Стефан и Павел казаха, че Законът беше 
даден чрез ръцете на ангели (Деян. 7:53; Гал. 3:19). Нещо повече, нашият Спасител 
казва, че при възкресението избраните ще бъдат като ангели (Мат. 22:30); че денят на 
съда не е известен даже и на ангелите (Мат. 24:36); че в това време самият Той ще 
дойде със святите ангели (Мат. 25:31; Лука 9:26). Колкото и да бъдат извращавани тези 
текстове, техният смисъл е ясен. По същия начин, когато Павел увещава Тимотей да 
пази предписанията му (1 Тим. 5:21) като пред Христос и Неговите избрани ангели, той 
не говори за качества или невеществени вдъхновения, а за истински духове. И когато в 
Посланието към Евреите се казва, че Христос е направен по-превъзходен от ангелите 
(Евр. 1:4), че светът не е бил подчинен на тях (Евр. 2:5), че Христос не е възприел 
тяхното естество, а човешко естество (Евр. 2:16), невнъзможно е да се даде смисъл на 
текстовете, без да се разбира, че ангелите са блажени духове, с които може да се правят 
подобни сравнения. Авторът на това послание заявява същото нещо, когато поставя 
душите на вярващите и святите ангели заедно в небесното царство (Евр. 12:22). 

Нещо повече, в текстовете, които вече цитирахме, се казва, че ангелите на 
децата гледат Божието лице (Мат. 18:10), да ни защитават (Лука 4:10-11), да се радват в 
нашето спасение (Лука 15:10), да се възхищават на многократната благодат на Бога в 
Църквата, да бъдат под Христос, своята глава. Със същата цел е тяхното често явяване 
пред патриарсите в човешка форма, тяхното говорене и съгласието им да бъдат 
гостоприемно угощавани (Бит. 18:2). Христос също, като следствие от върховенството, 
което придоби като Посредник, е наречен Ангела (Мат. 3:1). Счетох за уместно да 
докосна тази тема мимоходом, с цел да направя простите да внимават срещу глупавите 
и нелепи измислици, които, внушени от Сатана преди много векове, от време на време 
отново се появяват. 



10. Божествената слава не принадлежи на ангелите. 

Остава да отправим предупреждение срещу суеверието, което обикновено 
започва да се промъква, когато казваме, че всички благословения са раздавани и 
доставяни чрез ангели. Защото човешкият ум е склонен веднага да си помисли, че няма 
почест, която те да не заслужават да получат, и следователно служенията на Христос и 
на Бога са възложени на тях. По този начин в продължение на няколко века славата на 
Христос е била напълно скрита, като към ангелите са били произнасяни разточителни 
хваления без никакво разрешение за това от Писанието. Сред извращенията, на които 
сега се противопоставяме, едва ли има някое, което да е по-старо от това. Дори Павел 
изглежда е имал сериозни спорове с някой, който така е превъзнасял ангелите, че да ги 
направи почти началници на Христос. Затова той така ревностно настоява в своето 
Послание към Колосяните (Кол. 1: 16, 20), че Христос не само е началник на всички 
ангели, но и че всички дарби, които те притежават, произтичат от Него; като така ни 
предупреждава да не Го изоставяме като се обръщаме към онези, които не са 
достатъчни сами за себе си, а трябва да черпят заедно с нас от един и същи извор. Тъй 
като в тях е изявен блясъкът на Божествената слава, няма нищо, на което да сме по-
склонни, от това да се прострем пред тях в глупаво обожание и след това да припишем 
на тях всички благословения, които дължим само на Бига. Дори Йоан изповядва в 
Откровение (Откр. 19:10; 22:8, 9), че това стана и с него, но веднага добавя отговора, 
който му е даден, “Недей! Аз съм твой съслужител. Поклони се на Бога.” 

11. Бог използва ангели не заради Себе Си, а заради нас. 

Ще избегнем щастливо тази опасност, ако размислим защо Бог, вместо да 
действува пряко без тяхното посредничество, обикновено го използва в изявяването на 
Своята сила, като осигурява безопасност за Своите хора и предава дарбите на Своето 
благоволение. Той определено не прави това от необходимост, като че ли не може да се 
справи без тях. Когато Му е угодно, Той не ги използва и върши работата Си чрез едно 
кимване: толкова далеч са те от това да Му помагат в някакви трудности. 
Следователно, когато Той ги използва, това е да подпомага нашата слабост, та нищо да 
не ни липсва, за да се насърчава нашите надежди или да подсилва нашата увереност. 
Всъщност, трябва да е достатъчно за нас, че Господ заявява, че Той самият е наш 
защитник. Но когато се оказваме нападнати от толкова много опасности, толкова много 
щети, толкова много врагове, такава е нашата слабост и деликатност, че понякога 
можем да бъдем изпълнени с тревога, или доведени до отчаяние, ако Господ не заявява 
Своето благодатно присъствие чрез нещо, което е съобразено с нашите немощни 
способности. По тази причина Той не само обещава да се грижи за нас, но и ни уверява, 
че има безброй помощнци, на които е възложил нашата безопасност, та каквито и 
опасности да надвиснат, докато сме заобиколени от тяхната закрила и защита, сме 
извън всякаква опасност от зло. Признавам, че след като имаме просто уверение за 
Божествената закрила, неправилно е все още да търсим някаква помощ. Но тъй като 
Господ е благоволил да промисли за тази наша слабост в Своята безкрайна доброта и 
снизхождение, не би било прилично да пренебрегнем тази благосклонност. Имаме 
пример за това в слугата на Елисей (4 Цари 6:17), който, виждайки планината 
обкръжена от асирийските войски и без възможност за бягство, беше напълно обзет от 
ужас и се беше разтревожил за себе си и за своя господар. Тогава Елисей се помоли Бог 
да отвори очите на слугата, който тогава видя планината пълна с огнени коне и 
колесници; с други думи, с множества от ангели, на които е била възложена защитата 



на него и на пророка. Утвърден от видението, той беше насърчен и можеше смело да 
презре врага, чието присъствие преди това го беше изпълнило с ужас. 

12. Ангелите не трябва да ни отклоняват от това да насочваме погледа си 
само към Господа. 

Следователно, каквото и да се каже за служението на ангелите, нека да го 
използваме с цел да премахнем всяко неверие и да подсилим нашата увереност в Бога. 
Тъй като Господ ни е осигурил такава защита, нека да не бъдем ужасени от 
множеството наши врагове, като че ли те могат да победят въпреки Неговата помощ, а 
да възприемем възгледа на Елисей, че повече са тез, които са с нас, отколкото онези, 
които са против нас (4 Царе 6:16). Следователно, колко глупаво е да си позволяваме да 
бъде отклонявани от Бога поради ангели, които са били назначени именно с цел да ни 
уверят в Неговото присъствие и да ни помогнат? Но ние биваме така отклонявани ако 
ангелите не ни водят пряко при Него – правейки ни да гледаме към Него, да Го 
призоваваме и почитаме като наш единствен защитник – ако не са смятани само като 
ръце, движещи се в наша помощ както Той им заповяда – ако не ни водят към Христос 
като единствен Посредник, от Когото трябва напълно да зависим и на Когото да се 
облегнем, гледайки към Него и уповавайки на Него. Нашите умове трябва да внимават 
на това, което Яков видя във видението си (Бит. 28:12) – ангели, слизащи от небето към 
хората и отново качващи се от хората към небето по стълба, в горния край на която 
седи Господ на Силите, показвайки, че единствено чрез посредничеството на Христос 
ни се дава служението на ангелите, както самият Той заявява, “Отсега ще виждате 
небето отворено, и Божиите ангели да се качват и слизат над Човешкия Син” (Йоана 
1:51). Затова слугата на Авраам, макар че беше поверен на закрилата на ангел (Бит. 
24:7), не уповава на това, че с него има ангел, а уповавайки на закрилата, излива 
молитвите си пред Господа и Го моли настоятелно да покаже милост към Авраам. Тъй 
като Господ не прави ангелите служители на Своята власт и доброта за да споделя 
Своята слава с тях, така и не обещава Своята помощ чрез тяхното посредничество, за да 
не разделяме упованието си между Него и тях. Затова далеч от нас тази Платонова 
философия да търсим достъп до Бога чрез ангели и да ги ухажваме с цел да направим 
Бога по-благосклонен (Платон в Епиномид и Кратилон) – философия, която глупавите 
и суеверни хора са се опитали първо да въведат в нашата религия, и в която 
постоянствуват и до днес. 

(Демоните в Божиите цели, 13-19) 

13. Писанието ни въоръжава срещу противника. 

Целта на всичко, което Писанието ни учи относно демоните, е да ни направи да 
внимаваме срещу техните хитрости и измами, за да бъдем снабдени с оръжия, 
достатъчно силни, за да пропъждат и най-трудните врагове. Защото когато Сатана е 
наречен бог (2 Кор. 4:4) и управител на този свят (Йоана 12:31), силният въоръжен 
човек (Лука 11:21; ср. Мат. 12:29), князът на въздушната власт (Еф. 2:2), ревящ лъв (1 
Пет. 5:8), целта на всичките тези описания е да ни направят по-внимателни и бдителни 
и по-подготвени за борбата. Това понякога е изрично заявено. Защото Петър, след като 
описва дявола като ревящ лъв, обикалящ и търсещ кого да погълне, веднага добавя 
насърчението, “Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата” (1 Пет. 5:9). И Павел, 
след като ни напомня, че не се борим срещу плът и кръв, а срещу началства (Еф. 6:12), 
срещу власти, срещу управителите на тъмнината на този свят, срещу духовното 



нечестие във високи места, веднага ни заповядва да си облечем въоръжение, което е 
подходящо за такава велика и опасна битка (Еф. 6:13). Затова, нека това да бъде целта, 
за която използваме всички тези изявления. Като сме предупредени за постоянното 
присъствие на враг, който е най-дързък, най-могъщ, най- умел, най-неуморен, най-
пълно снабден с всякакви средства и най-опитен в изкеството на войната, нека да не 
позволяваме да бъде обзети от леност или страхливост, а обратното, с умове, които са 
будни и винаги нащрек, да стоим готови да се съпротивяваме; и знаейки, че тази война 
свършва едва със смъртта ни, нека да прилежаваме да устояваме. Над всичко, напълно 
осъзнавайки нашата слабост и липса на умения, нека призоваваме Божията помощ и 
дане опитваме нищо без да уповаваме на Него, тъй като единствено Той дава съвет, 
сила, смелост и оръжие. 

14. Властта на нечестието. 

За да се чувсвуваме подтикнати за това, Писанието заявява, че враговете, които 
воюват против нас, не са един или двама, или малко на брой, а голямо множество. За 
Мария Магдалена се казва, че е била освободена от седем бяса, от които е била 
обладана (Марка 16:9; Лука 8:2); и нашият Спасител ни уверява, че често, когато един 
бяс бъде изгонен, ако му се даде достъп отново, да вземе седем други духа, по-зли от 
самия него, и да се върне в празната къща (Мат. 12:43-45). Дори за един човек се казва, 
че е бил обладан от цял легион (Лука 8:30). С това биваме учени, че броят на враговете, 
с които трябва да воюваме, е почти безкраен, че не можем поради пренебрежение към 
незначителността на техния брой да бъдем по-небрежни в борбата, или поради 
представата, че понякога ни се дава временно примирие, да се отпускаме в леност. 

Ако често се споменава в единствено число един Сатана или дявол, нещото, 
което то означава, е онази власт на нечестието, което се противопоставя на царството 
на правдата. Защото както Църквата и общението на светиите има Христос за своя 
глава, така групата на нечестивите и самото нечестие се изобразяват с упражняването 
на властта на техния княз. Оттук идва и израза, “Идете си, вие проклети, във вечния 
огън, приготвен за дявола и неговите ангели” (Мат. 25:41). 

15. Непримирима борба. 

Едно нещо, което трябва да ни събужда за непрекъсната борба с дявола, е, че той 
навсякъде е наречен наш противник и противник на Бога. Защото, ако Божията слава ни 
е скъпа, както трябва да бъде, ние трябва да се борим с цялата си сила срещу онзи, 
който цели унищожението на тази слава. Ако сме подбудени от правилна ревност да 
поддържаме Христовото царство, ние трябва да водим непримирима война с онзи, 
който планува неговото разрушение. И отново, ако имаме някаква ревност за нашето 
спасение, ние не трябва да сключваме никакъв мир или примирие с онзи, който 
непрекъснато крои планове за нашето унищожение. Но така е описан характерът на 
Сатана в третата глава на Битие, където се вижда как той съблазнява човека да 
отхвърли своята върност към Бога, за да лиши Бога от дължимата към Него почест и да 
хвърли човека с главата надолу към унищожение. Такова е също описанието, дадено за 
него в евангелията (Мат. 13:25, 28, 39), където е наречен враг, и се казва, че сее 
плевели, за да изврати семето на вечния живот. С една дума, във всички негови 
действия ние виждаме истината на описанието на нашия Спасител, че той “от началото 
е убиец и не пребъдва в истината” (Йоана 8:44). Той напада истината с лъжи, които 
прикрива с тъмнина. Въвежда човешките умове в грешки; разбужда омраза, подпалва 



борби и войни и всичко това за да може да победи Божието царство и да привлече 
хората във вечна погибел заедно със себе си. Оттук е очевидно, че цялото му естество е 
извратено, бунтовно и злобно. В един ум, който е решен да атакува Божията слава и 
спасението на човека, трябва да има крайна извратеност. Това е показано от Йоан в 
неговото послание, когато казва, че той “отначало съгрешава” (1 Йоана 3:8), 
внушавайки, че той е начинателят, ръководителят и съчинителят на всяка злоба и 
нечестие. 

16. Дяволът е създание, предател срещу Бога. 

Но тъй като дяволът е създаден от Бога, трябва да помним, че тази злоба, която 
приписваме на неговата природа, не е от сътворението, а от извращаване. Чрез своя 
бунт и падение той е навлякъл върху себе си всяко проклето нещо в себе си. Писанието 
ни напомня за това, за да не би, ако вярваме, че той е бил създаден такъв в началото, да 
припишем на Бога това, което е най-чуждо за Неговото естество. По тази причина 
Христос заявява (Йоана 8:44), че Сатана, когато лъже, “говори от своето си,” и изявява 
причината, “защото не пребъдва в истината.” 

Като казва, че той не пребъдва в истината, Христос определено внушава, че едно 
време е бил в истината, и като го нарича баща на лъжата, го лишава от възможността да 
обвинява Бога за извращението, на което той самият е причинител. Но марак че 
изразите са кратки и не много ясни, те са изобилно достатъчни да защитят Божието 
величие от всякаква клевета. И какво повече ни интересува относно демоните? Някои 
мърморят, защото Писанието не ни дава в много стихове ясно и точно изложение на 
падението на Сатана, неговата причина, начин, време и същност. Но тъй като всички 
тези неща нямат смисъл за нас, би било добре, ако не напълно да ги отминем в 
мълчание, поне само да ги докоснем бегло. Святият Дух не би благоволил да подхранва 
любопитството ни с празни, безполезни разкази. Виждаме, че целта на Господа е да не 
дава в Своите свещени писания нищо, което да не помага за нашето назидание. 
Следователно, вместо да се съсредоточаваме върху повърхностни неща, нека да бъде 
достатъчно за нас накратко да кажем относно естеството на демоните, че рпи 
сътворението си са били Божии ангели, но чрез бунта си са разрушили себе си и са 
станали оръдия за погибел и на другите. Че е полезно да знаем само това, е ясно видимо 
от Петър и Юда; “Бог,” казват те, “не пощади и ангели, които съгрешиха, но ги хвърли 
в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вързани за съд” (2 Пет. 2:4; Юда 
6). А Павел, като говори за избраните ангели (1 Тим. 5:21), очевидно очертава негласен 
контраст между тях и осъдените ангели. 

17. Демоните са под Божията власт. 

По отношение на борбата и войната, която Сатана води против Бога, тя трябва 
да се разбира с това уточнение, че не е възможно Сатана да направи нещо против 
волята и съгласието на Бога. Защото четеме в разказа за Йов, че Сатана се явява в 
Божието присъствие, за да получи Божиите заповеди (Йов 1:6; 2:1), и н есмее да 
изпълнява нито едно свое начинание докато не бъде упълномощен за това. По същия 
начин, когато Ахав трябваше да бъде заблуден, той прие ролята на лъжлив дух в устата 
на всичките пророци; и като беше упълномощен от Господа, направи това (3 Царе 
22:20-22). По тази причина, също, за духа, който мъчеше Саул, се казва, че е зъл дух от 
Господа, защото той беше бичът, с който се наказват злодеянията на нечестивите царе 
(1 Царе 16:14; 18:10). На друго място се казва, че язвите над Египет бяха нанесени от 



Бога чрез зли ангели (Пс. 78:49). В съгласие с тези конкретни примери Павел обобщава, 
че невярващите са заслепени от Бога (2 Сол. 2:11), макар че преди това описва това 
като дело на Сатана (2 Сол. 2:9; ср. 2 Кор. 4:4; еф. 2:2). Следователно е очевидно, че 
Сатана е под Божията власт и е така управляван от нея, че трябва да й се покорява. 
Нещо повече, когато казваме, че Сатана се противопоставя на Бога и върши дела в 
противоречие с Неговите дела, ние в същото време твърдим, че тази противоположност 
и противопоставяне зависят от Божието позволение. Тук не говоря за волята и усилията 
на Сатана а само за резултата от тях. Защото тъй като естеството на дявола е зло, той 
няма каквато и да е склонност да се покорява на божествената воля, а обратното, е 
напълно предразположен към неподчинение и бунт. Следователно, той от себе си и от 
своето си нечестие ревностно и целенасочено се противопоставя на Бога, целейки онези 
неща, които той смята за най- противоположни на Божията воля. Но тъй като Бог го 
държи вързан и окован чрез юздата на Своята власт, той върши само онези неща, за 
които му е дадено позволение, и така, колкото и неохотно, се покорява на своя 
Създател, бивайки принуден, винаги когато това се изисква от него, да Му служи. 

18. Уверение за победа! 

Тъй като Бог така използва нечистите духове, както Му е угодно, използва ги да 
изпитва вярващите, като воюват против тях, атакуват ги с хитрини, подтикват ги с 
трудности, притискат ги, разстройват, тревожат и понякога ги нараняват, но никога не 
ги побеждават или подтискат; докато държат нечестивите в робство, упражняват 
господство над техните умове и тела и ги използват като роби във всякакво нечестие. 
Тъй като вярващите биват разстройвани от такива врагове, те получават увещания като 
тези: “Не давайте място на дявола;” “Вашият противник, дяволът, като ревящ лъв 
обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете му се” (Еф. 4:27; 1 Пет. 5:8). Павел 
признава, че и той не е изключен от този вид война, когато казва, че с цел да бъде 
подтискана неговата гордост му е бил изпратен пратеник от Сатана, за да го мъчи (2 
Кор. 12:7). Следователно, това изпитание е общо за всички Божии деца. Но тъй като 
обещанието за смазването на главата на Сатана (Бит. 3:15) важи и за Христос, и за 
всички Негови членове, аз отричам, че вярващите могат да бъдат подтискани или 
победени от него. Наистина, те често биват тревожени, но никога така дълбоко, че да не 
могат да се възстановят. Те падат от силата на ударите, но отново стават; наранени са, 
но не смъртно. Накратко, те се трудят през целия си живот, така че в крайна сметка да 
спечелят победата, макар и понякога да търпят временни поражения. 

Знаем, че Давид, поради праведния Божий гняв, беше оставен за известно време 
на Сатана и поради своята гордост преброи хората (2 Царе 24:1); нито пък Павел без 
причина дава надежда за прошка в случай, че някой е впримчен в хитростите на дявола 
(2 Тим. 2:26). Затова на друго място той показва, че цитираното горе обещание започва 
в този живот, където се води битката, и завършва след като битката е свършила. Думите 
му са, “И Бог на мира скоро ще стъпче Сатана под краката ви” (Рим. 16:20). В нашата 
Глава, разбира се, тази победа е била винаги съвършена, защото князът на този свят 
“няма нищо” в Него (Йоана 14:30); но в нас, които сме Негови членове, тя сега е 
частично постигната и ще бъде съвършена когато отхвърлим нашето смъртно тяло, чрез 
което сме подвластни на немощ, и бъдем изпълнени със силата на Святия Дух. 

По този начин, когато Христовото царство бъде издигнато и установено, това на 
Сатана пада, както нашият Господ казва, “Видях Сатана да пада от небето като 
светкавица” (Лука 10:18). С тези думи Той потвърди информацията, която апостолите 



дадоха за действието на тяхното проповядване. По същия начин Той казва, “Когато 
силният въоръжен човек пази двора си, имотът му е в безопасност. Но когато един по-
силен от него го нападне и му надвие, взема всичкото му оръжие, на което се е надявал, 
и разподеля каквото грабне от него” (Лука 11:21, 22). И именно с тази цел Христос, 
както умря, победи Сатана, който имаше властта на смъртта (Евр. 2:14), и тържествува 
над всичките му множества, за да не могат да наранят Църквата, която иначе 
непрекъснато би страдала от тях. Защото (такава е нашата слабост и такъв е неговият 
бушуващ гняв) как бихме могли да устоим на неговите многобройни и непрекъснати 
атаки за какъв да е период, колкото и кратък да е, ако не уповавахме в победата на 
нашия ръководител? Следователно, Бог не позволява Сатана да господствува над 
душите на вярващите, а предава на неговата власт само неправедните и невярващите, 
които не благоволява да нареди сред Своето стадо. Защото за дявола се казва, че има 
безспорно притежание над този свят докато не бъде лишен от него от Христос (ср. Лука 
11:21). По същия начин се казва, че той заслепява всички, които не вярват в 
благовестието (2 Кор. 4:4), че върши своето дело в синовете на непокорството (Еф. 2:2). 
И наистина е така; защото всички нечестиви са съдове на гняв и следователно на кого 
да бъдат подчинени освен на служителя на Божественото възмездие? Накратко, за тях 
се казва, че техен баща е дяволът (Йоана 8:44). Защото както вярващите биват приети за 
Божии синове като носят Божия образ, така и нечестивите правилно са смятани за деца 
на Сатана поради това, че са се извратили по неговия образ (1 Йоана 3:8-10). 

19. Демоните не са мисли, а действителни същества. 

Като опровергахме по-горе тази безплодна философия относно святите ангели, 
която учи, че те не са нищо друго освен добри подтици или вдъхновения, които Бог 
влага в умовете на хората, по същия начин тук трябва да опровергаем онези, които 
глупаво твърдят, че демоните не са нищо друго освен лоши чувства или вълнения, 
внушени ни от нашето плътско естество. Може да се намери кратко опровержение по 
тази тема в текстовете на Писанието, текстове, които нито са малко, нито са неясни. 
Първо, когато те са наречени нечисти духове и паднали ангели (Мат. 12:43; Юда 6), 
които са се изродили от своето първоначално състояние, самите понятия достатъчно 
ясно заявяват, че те не са подтици или чувства на ума, а истински, както са наречени, 
същества или духове, надарени с чувство и разум. По същия начин, когато Йоан, а 
също и нашият Спасител, противопоставя Божиите деца на децата на дявола, това 
противопоставяне не би ли било нелепо, ако понятието дявол означаваше само зли 
помисли? И Йоан добавя още по-ясно, че дяволът съгрешава от началото (1 Йоан 3:8). 
По същия начин, когато Юда представя архангел Михаил да се бори с дявола (Юда 9), 
той определено противопоставя нечестив и бунтовен ангел на добър ангел. В съгласие с 
това е разказът, даден в книгата Йов, че Сатана се яви в Божието присъствие заедно със 
святите ангели (Йов 1:6; 2:1). Но най-ясните текстове са всички онези, които 
споменават за наказанието, което чрез Божия съд те вече започват да чувствуват и ще 
го почувствуват още по-силно във възкресението, “Какво имаш с нас, Ти, Божий Сине? 
Нима си дошъл да ни мъчиш преди времето ни?” (Мат. 8:29), и отново, “Идете си от 
Мен, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели” (Мат. 
25:41). И отново, “Ако Бог не пощади и ангели, които съгрешиха, но ги хвърли в мрака 
на най-дълбоките ровове, и ги предаде да бъдат вързани за съд” (2 Пет. 2:4). 

Колко абсурдни са изразите, че демоните са обречени на вечно наказание, че за 
тях е приготвен огън, че те още отсега са измъчвани и изтезавани от Христовата слава, 
ако въобще нямаше демони? Но тъй като всякакви спорове по този въпрос са 



повърхностни за онези, които вярват в Божието Слово, докато малко се печели от 
цитиране на Писанието на онези празнодумци, които нищо не може да задоволи освен 
някаква сензация, вярвам, че вече направих достатъчно, за да постигна целта си, която 
беше да предпазя праведните срещу лудите измислици, с които неспокойните хора 
дразнят себе си и другите. Темата, обаче, заслужаваше да бъде докосната бегло, да не 
би някой, като възприеме тези грешки, да си представи, че няма враг и така да бъде по-
небрежен или по-малко внимателен в съпротивяването си. 

(Духовните уроци от Сътворението, 20-22) 

20. Величието и изобилието на Сътворението. 

Между другото, като сме поставени в този най-красив театър, нека не отказваме 
да се наслаждаваме благочестиво в ясните и изявени Божии дела. Защото, както 
видяхме на друго място, те са, макар и не най-главното, но по ред са първото 
доказателство за вярата, за да помним, на която и страна да се обърнем, че всичко, 
което виждаме, е Божие дело, и в същото време да разсъждаваме с благочестиво 
внимание върху целта, която Бог е имал предвид, когато го е създал. Затова, за да 
можем да осъзнаем с истинска вяра какво е необходимо да знаем относно Бога, важно е 
да разгледаме разказа за Сътворението, както е накратко описан от Мойсей (Бит. 1 и 2), 
и след това по-изобилно изявен от благочестиви автори, по-специално от Васил и 
Амвросий. От този разказ научаваме, че Бог, чрез силата на Своето Слово и Дух, 
създаде небето и земята от нищо; че след това произведе всякакви неодушевени и 
одушевени неща, подреждайки неизброимо многообразие от предмети във 
възхитителен ред, давайки на всеки неговото естество, служение, място и положение; в 
същото време, тъй като всички неща са подвластни на тление, осигурявайки 
продължението на всеки един вид, хранейки някои от тях по тайни начини и от време 
на време влагайки нова сила в тях, и дарявайки на други силата да продължават своя 
вид, така предпазвайки ги от изчезване при тяхната смърт. Като украсява така богато 
небето и земята и изобилно ги снабдява с всичко, като голяма и красива къща, 
превъзходно построена и изящно обзаведена, накрая направи и човека – човекът, който, 
поради красотата на своето естество и многото си благородни дарби, е най-славния 
пример на Божиите дела. Но тъй като нямам намерение да описвам подробно разказа на 
Сътворението, достатъчно е отново мимоходом да спомена за него. Вече напомних на 
моя читател, че най-добрият път за него е да извлече своето познание по тази тема от 
Мойсей и другите, които внимателно и вярно са ни предали описание на Сътворението 
(Бит. 1 и 2). 

21. Как трябва да гледаме на Божиите дела? 

Не е необходимо да обясняваме подробно целта, към която трябва да се 
стремим, когато разглеждаме Божиите дела. Тази тема беше обяснена подробно на 
друго място, и доколкото това се изисква от този труд, може да се изложи в няколко 
думи. Несъмнено, ако някой се опита да говори с правилните думи за безценната Божия 
мъдрост, сила, справедливост и доброта при Сътворението на света, никаква красота 
или блясък на говоренето не могат да се сравнят с величието на тази тема. Въпреки 
това не може да има съмнение, че Господ иска постоянно да сме заети с такива святи 
размишления, за да можем, докато разсъждаваме за огромните богатства на мъдрост и 
доброта, изявени в създанията като в толкова много огледала, да не ги пропускаме с 
бърз и бегъл поглед, а да пребъдваме дълго върху тях, като сериозно и вярно ги 



обмисляме в умовете си и непрекъснато да се връщаме към тях. Но тъй като настоящия 
труд е за поучение, не е уместно да навлизаме в тема, която изисква дълго разглеждане. 
Затова, за да бъдем кратки, нека читателят да разбере кога има истинско разбиране за 
характера на Бога като Създател на света; първо, ако се придържа към общото правило, 
никога несмислено или поради забравяне да пропуска славните съвършенства, които 
Бог показва в Своите създания; и второ, ако прилежава в това, което вижда, да го 
вкорени дълбоко в сърцето си. Първото се вижда когато разсъдим колко велик трябва 
да е Архитектът, който така възхитително е оформил и подредил звездното множество, 
че е невъзможно да си представим по-славна гледка, като така е поставил някои и ги е 
закрепил към определени места, че не могат да се движат; давайки повече свобода на 
други и все пак постановявайки граници за тяхното движение; и така направлявайки 
движението на всички, че да измерва деня и нощта, месеците, годините и сезоните, и в 
същото време така управлявайки неравенството на дните, че да предотврати всякакво 
объркване. Това още повече се показва, когато разсъдим за Неговата сила при 
поддържането на огромната маса и ръководенето на бързите движения на небесните 
тела и т.н. Тези няколко примера достатъчно обясняват какво се има предвид под 
разпознаване на божествените съвършенства в сътворението на света. Ако се опитаме 
да пренебрегнем цялата тази тема, никога няма да стигнем до извода, че има толкова 
много чудеса на Божествената сила, толкова много поразителни доказателства за 
мъдростта и добротата, колкото видове предмети има, а дори и отделни предмети, 
големи или малки, по цялата вселена. 

22. Съзерцаването на добрата на Бога в Неговото създание ще ни доведе до 
благодарност и упование. 

Остава да разгледаме другия път, който има по-тясна връзка с вярата, а именно, 
че докато наблюдаваме как Бог е назначил всички неща за нашето добро и спасение, 
ние в същото време чувствуваме Неговата сила и благодат, и в нас, и в големите 
благословения, с които ни е дарил; така събуждайки себе си към упование в Него, към 
призоваване, хваление и любов. Нещо повече, както преди малко отбелязах, самият 
Господ чрез самия ред на Сътворението показва, че е създал всички неща за човека. 
Нито е маловажно да отбележим, че Той раздели създаването на света на шест дни, 
макар че поникакъв начин не Му е било трудно да извърши цялата работа във всичките 
й части за един миг, вместо с постепенно развитие. Но Той е благоволил да изяви 
Своето провидение и бащинска грижа към нас в това, че преди да направи човека е 
осигурил всичко, което е предвидил като полезно и спасително за него. Тогава колко 
неблагодарно би било да се съмняваме дали този най-превъзходен Баща се грижи за 
нас, като виждаме, че се е погрижил за нас още преди да сме се родили! Колко 
нечестиво би било да треперим в неверие да не би някой ден да бъдем изоставени в 
нашите нужди от тази доброта, която още преди нашето съществуване се изявява в 
пълно доставяне на всички добри неща! Нещо повече, Мойсей ни казва, че всичко, 
което се съдържа в света, е щедро предоставено на нас (Бит. 1:28; 9:2). Бог определено 
не е направил това за да ни заблуждава с някаква празна форма на дарение. 
Следователно, нищо, което е свързано с нашата сигурност, няма да ни липсва. 

Да заключим с една дума; винаги когато наричаме Бога Създател на небето и 
земята, нека да помним, че разпределянето на всичко, което е създал, е в Неговата ръка 
и власт, но че ние сме Негови синове, които Той се е заел да храни и да възрастява в 
преданост към Себе Си, за да очакваме осигуряването на всяко добро нещо само от 
Него и да имаме пълна надежда, че Той никога няма да ни остави да сме лишени от 



нещата, необходими за спасението, така че да ни остави да бъдем зависими от някакъв 
друг източник; че във всичко, което желаем, можем да насочваме молитвите си към 
Него, и във всяко благоволение, което получаваме, да виждаме Неговата ръка и да Му 
багодарим; че така привлечени от Неговата голяма доброта и благоволение, да 
прилежаваме с цялото си сърце да Го обичаме и да Му служим. 

 

 

Глава Петнадесета 

15. СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО ЧОВЕКЪТ БЕШЕ СЪЗДАДЕН. КАЧЕСТВАТА 
НА ДУШАТА – БОЖИЯТ ОБРАЗ – СВОБОДНАТА ВОЛЯ – ПЪРВОНАЧАЛНАТА 
ПРАВЕДНОСТ. 

Тази глава е разделена така:  

I. Полагане на необходимите правила, които трябва да се спазват при 
разглеждане на състоянието на човека преди Падението, като първото нещо, което се 
разглежда, е създаването на тялото и урокът, който научаваме от това, че то е 
формирано от пръст и е съживено, р. 1.  

II. Безсмъртието на човешката душа се доказва от многобройни 
основателни аргументи, р. 2.  

III. Разглеждане на Божия образ (най-силното доказателство за безсмъртието 
на душата) и опровергаване на различни абсурдни измислици, р. 3.  

IV. Опровергаване на няколко грешки, които скриват светлината на 
истината, след което философско и теологично разглеждане на качествата на душата 
преди Падението.  

Раздели. 

1. Двойно познание за Бога, а именно, преди Падението и след него. Тук се разглежда 
първото. Конкретни правила или предпазни мерки, които трябва да се спазват в това 
разглеждане. Какво научаваме от това, че тялото е направено от пръст и е обитавано от 
дух.  

2. Доказване на безсмъртието на душата от,  
1. Свидетелството на съвестта.  
2. Познанието за Бога.  
3. Благородните качества, с кото тя е надарена.  
4. Нейната дейност и чудните й фантазии в съня.  
5. Безбройни текстове в Писанието.  

3. Божият образ е едно от най-силните доказателства за безсмъртието на душата. Какво се 
има предвид под този образ. Опровержение на бълнуванията на Осиандър относно 
Божия образ. Имал някаква разлика между “образ” и “подобие”? Опровержение на 
друго възражение на Осиандър. Божият образ изявен в цялостното естество на Адам.  

4. Божията образ е в душата. Нейното естество може да се научи от нейното обновяване от 
Христос. Какво се разбира под това обновяване. Какъв е Божият образ в човека преди 
Падението. В какво се изявява той сега. Кога о икъде ще бъде видян в неговото 
съвършено състояние.  

5. Опровержение на бълнуванията на манихейците и на Серветус относно произхода на 
душата. Опровержение и на Осиандър, който отрича, че в човека има някакъв Божий 
образ без същностна праведност.  



6. Учението на философите относно качествата на душата са като цяло са противоречиви, 
съмнителни и неясни. Описание на превъзходствата на душата. Само една душа във 
всеки човек. Кратък преглед на мнението на философите относно качествата на душата. 
Какво да мислим относно това мнение.  

7. Разделянето на качествата на душата на разум и воля е по-приемливо за християнското 
учение.  

8. Силата и служението на разума и волята на душата в човека преди Падението. 
Човешката свободна воля. Тази свобода е изгубена при Падението – факт, който е 
неизвестен на философите. Заблуждението на Пелагий и папистите. Опровержение на 
възражение относно свободата на Адам при Падението.  

(Естеството на човека е обезобразено; въпреки това неговата душа носи в 
себе си, макар че е почти изличен, Божия образ, 1-4) 

1. Човекът се е появил безгрешен от Божията ръка; следователно можем да 
прехвърлим вината за неговите грехове на Създателя. 

Сега трябва да говорим за създаването на човека, не само защото той е най-
благородното от всички Божии дела и най-възхитителен пример на Неговата 
праведност, мъдрост и доброта, но и защото, както отбелязахме в началото, не можем 
ясно и правилно да познаваме Бога, ако не притежаваме познание за самите себе си. 
Това познание е двойно – свързано първо със състоянието, в което първо сме били 
създадени; и второ с нашето състояние каквото е след Падението на Адам. Защото би 
било от малка полза за нас да знаем как сме били създадени, ако останем невежи за 
извращаването и израждането на нашето естество в следствие на Падението. 
Понастоящем, обаче, ограничаваме себе си до разглеждане на нашето естество в 
неговата първоначална цялост. И определено преди да слезем до нещастното 
положение, до което човекът е паднал, важно е да разберем какъв е бил в началото. 
Защото трябва да сме предпазливи да не би да разглеждаме само естествените злини на 
човека и така да ги приписваме на Създателя на неговото естество; като нечестието 
смята за достатъчна защита за себе си ако може да твърди, че всичко порочно в него е 
произлязло в някакъв смисъл от Бога, и не се колебае, когато бъде обвинено, да се 
оправдава с Бога и да хвърля вината за своето зло върху Него. Онези, за които се смята, 
че говорят по-почтително за Бога, се оправдават за своята извратеност чрез своето 
естество, без да размислят, че те също, макар и по-прикрито, отправят обвинение срещу 
Бога, върху Когото пада позорът, ако се докаже, че в естеството съществува нещо 
порочно. 

Следователно, като виждаме, че плътта постоянно търси основания, от които си 
въобразява, че може да прехвърли вината за своето нечестие от себе си върху някой 
друг, трябва прилежно да се пазим срещу това извратено действие и да разглеждаме 
нещастието на човешката раса по такъв начин, че да премахнем всякакво оправдание и 
да защитим Божията праведност срещу всички, които биха я оспорвали. По-късно ще 
разгледаме на съответното място (Книга II, глава 1: раздел 3) колко далеч е сега 
човечеството от чистотата, която първоначално е била дадена на Адам. И трябва първо 
да се отбележи, че когато той беше направен от пръстта (Бит. 2:7; 18:27), беше сложена 
спирачка върху неговата гордост – защото нищо не е по-абсурдно от това да се 
прославят в своето превъзходство онези, които не само обитават в къщи от кал (Йов 
4:19), но и самите те са отчасти пръст и пепел. Но тъй като Бог е благоволил не само да 
съживи един съд от кал, но и да го направи обиталище на безсмъртен дух, Адам 
можеше да се прославя в щедростта на своя Създател. 



2. Разликата между тялото и душата. 

Нещо повече, не може да има спор, че човекът се състои от тяло и душа; като 
под душа се има предвид безсмъртно, но създадено естество, което е неговата по-
благородна част. Понякога тя е наречена дух. Но макар че двете понятия, когато се 
използват заедно, са различни по своето значение, все пак, когато дух се използва само 
по себе си, той е равнозначен на душата, както когато Соломон говори за смъртта, 
казва, че духът се връща при Бога, Който го е дал (Екл. 12:7). И Христос, когато 
предава духа Си на Своя Баща (Лука 23:46), и Стефан предава своя на Христос (Деян. 
7:59), просто имат предвид, че когато душата бъде освободена от затвора на тялото, Бог 
става нейният вечен пазител. Онези, кото си въобразяват, че душата е наречена дух, 
защото е вдъхване или енергия, божествено влети в телата ни, но лишени от естество, 
грешат много, както се вижда от естеството на нещата и от целия тон на Писанието. 
Вярно е, че когато хората, придържайки твърде много към земята и бивайки тъпи в 
разбиране и дори отчуждени от Бащата на Светлините (Яков 1:17), са толкова потънали 
в тъмнина, че да си въобразяват, че няма да живеят след гроба; все пак светлината не е 
така напълно угасена в тъмнина, че да е изгубено всякакво усещане за безсмъртие. 
Съвестта, която, разграничавайки между добро и зло реагира на Божия съд, е несъмнен 
белег за безсмъртен дух. Как би могло едно усещане лишено от същност, да стигне до 
Божия съд и под чувството за вина да бъде поразено от ужас? Тялото не може да бъде 
засегнато от никакъв страх от духовно наказание. Това е присъщо само на душата, 
която следователно трябва да бъде надарена с някакво естество. Тогава простото 
познание за Бога доказва достатъчно, че душите, които се издигат по-високо от света, 
трябва да са безсмъртни, иначе е невъзможно някаква преходна енергия да стигне до 
самия извор на живота. 

Накратко, докато многото благородни качества, с които човешкият ум е надарен, 
прогласяват, че нещо божествено е вградено в него, има толкова много доказателства за 
безсмъртното му естество. Защото какъвто и да е разум, който по-нисшите животни 
притежават, не отива отвъд тялото, или поне не отвъд предметите, които действително 
му са представени. Но бързината, с която човешкият ум преминава от небето към 
земята, разглежда тайните на природата и, след като е обхванал всички епохи, с разум и 
памет изследва всяка от тях в правилния ред и чете бъдещето в миналото, ясно показва, 
че в човека се крие нещо, което е отделно от тялото. Ние имаме разум, чрез който сме 
способни да познаваме невидимия Бог и ангелите – нещо, на което тялото е напълно 
неспособно. Ние имаме представи за правота, справедливост и честност – представи, 
които телесните усещания не могат да достигнат. Следователно мястото, където 
обитават тези представи, трябва да е дух. Дори самият сън, който, притъпявайки 
човека, изглежда, че го лишава от живот, не неясно доказателство за безсмъртие; като 
не само внушава мисли или неща, които никога не са съществували, но и 
предсказвайки бъдещи събития. Накратко докосвам теми, които дори светските 
писатели описват с по-бляскаво красноречие. За благочестивите читатели е достатъчно 
едно просто доказателство. 

Ако душата не беше някакво естество, отделено от тялото, Писанието нямаше да 
ни учи, че обитаваме в домове от кал (Йов 4:19), и че при смъртта напускаме дома на 
плътта; че събличаме това, което е тленно, за да можем в последния ден окончателно да 
получим според делата, вършени в тялото. Тези и подобни стихове, които се срещат 
навсякъде, не само ясно разграничават душата от тялото, но и като й дават човешко 
име, показват, че тя е главната част. И отново, когато Павел увещава вярващите да 



изчистят себе си от всякаква плътска и духовна нечистота (2 Кор. 7:1), той показва, че 
има две части, в които пребивава нечистотата на греха. Петър, също, като нарича 
Христос Пастир и Надзирател на душите (1 Пет. 2:25), би говорил нелепости, ако 
нямаше души, към които да се изпълнява такова задължение. Нито би имало някакво 
основание за това, което той казва относно вечното спасение на душите (1 Пет. 1:9), 
или за неговата заповед да очистим душите си, или за неговото твърдение, че плътските 
похоти воюват против душата (1 Пет. 2:11); нито пък може авторът на Посланието към 
Евреите да каже, че пастирите бдят като отговорни за душите ни (Евр. 13:17), ако 
душите бяха лишени от естество. Със същия смисъл Павел призовава Бога да бъде 
свидетел на душата му (2 Кор. 1:23), която не би могла да бъде доведена на съд пред 
Бога, ако не можеше да понася наказание. Това е още по-ясно изявено от нашия 
Спасител, когато ни увещава да се боим от онзи, който, след като е убил тялото, може и 
душата ни да хвърли в огнения ад (Мат. 10:28; Лука 12:5). И отново когато авторът на 
Посланието към Евреите разграничава нашите плътски бащи от Бога, Който единствен 
е Баща на духовете ни (Евр. 12:9), той не би могъл по-ясно да опише естеството на 
душата. Нещо повече, ако душата, когато бъде освободена от оковите на тялото, не 
продължаваше да съществува, нашият Спасител не би представил душата на Лазар като 
наслаждаваща се на благословение в Авраамовото лоно, докато, обратното, тази на 
богаташа страдаща от ужасни мъчения (Лука 16:22-23). Павел ни уверява в същото 
нещо когато казва, че докато сме в това тяло, сме отделени от Господа (2 Кор. 5:6, 8). И 
за да не оставам твърде дълго на тема, по която има толкова малко неяснота, само ще 
добавя, че Лука споменава сред грешките на садукеите, че не вярват нито в ангел, нито 
в дух (Деян. 23:8). 

3. Божият образ и подобие в човека. 

Едно силно доказателство по този въпрос може да се вземе от това, че се казва, 
че човекът е създаден по Божия образ (Бит. 1:27). Защото макар че божествената слава 
е изявена във външния вид на човека, не може да има съмнение, че точното място на 
образа е в душата. Наистина, не отричам, че външната форма, доколкото тя ни отличава 
и отделя от по-нисшите животни, ни довежда по-близо до Бога; нито пък разгорещено 
ще де противопоставям на някой, който може да избере да включи в Божия образ, че 

Докато нямото създание навежда надолу 
Своя поглед и към своята земна майка се стреми, 
Човекът гледа нагоре и с издигнати очи 
Гледа небесата, които са негово наследство. 

Нека само да се знае, че Божият образ, който се вижда или става ясен чрез тези 
външни белези, е духовен. Защото Осиандър (чиито писания са пример за извратена 
умелост в безполезни неща), разширявайки Божия образ неограничено и до душата, и 
до тялото, обърква небето със земята. Той казва, че Бащата, Синът и Святият Дух са 
поставили образа Си в човека, защото, дори ако Адам беше останал непорочен, 
Христос пак щеше да стане човек. Така, според него, тялото, което беше предназначено 
за Христос, е модел и образ на онази телесна фигура, която тогава е била формирана. 
Но къде открива той, че Христос е образ на Духа? Наистина, признавам, че в личността 
на Посредника се изявява славата на цялото Божество: но как може вечното Слово, 
което по ред предхожда Духа, да бъде наречено Негов образ? Накратко, 
разграничението между Сина и Духа бива унищожено, когато единият бъде представен 
като образ на другия. Нещо повече, бих искал да знам точно как Христос в плътта, в 



която беше облечен, прилича на Святия Дух, и чрез какви белези или очертания се 
изразява подобието. И тъй като изразът, “Да направим човека по Наш образ” (Бит. 
1:26), се използва и в личността на Сина, следва, че той е образ сам на Себе Си – нещо 
напълно абсурдно. Прибавете това, че според въображението на Осиандър, Адам е бил 
направен според модела или примера на човека Христос. Така Христос, доколкото е 
трябвало да бъде облечен в плът, е бил представата, според която е бил направен Адам, 
докато Писанията ни учат съвсем различно нещо, а именно, че той е направен по Божия 
образ. Има по-голяма правдоподобност в измислицата на онези, които тълкуват, че 
Адам е бил създаден по Божия образ, защото той е бил съобразен с Христос, който е 
единственият образ на Бога; но дори и за това няма здрава основа. 

Думите “образ” и “подобие” повдигат не малко спорове; като тълкувателите 
безпричинно търсят разлика между двете понятия, тъй като “подобие” е добавено 
просто като обяснение. Първо, знаем, че повторенията са често срещани в еврейския, 
който често дава две думи за едно и също нещо; и второ, в самото нещо няма неяснота, 
че човекът е наречен Божий образ поради своето подобие на Бога. Затова и е очевидна 
глупостта на онези, които се впускат във философски размишления относно тези 
имена, поставяйки zelem, тоест образа, в естеството на душата, а demuth, тоест 
подобието, в нейните качества, и т.н. Като е решил да създаде човека по Своя образ, 
Бог, за да премахне неяснотата, добавя като обяснение и Своето подобие, както ако 
казва, че прави човека да изобразява Него самия чрез белезите на подобие, поставени 
върху него. Така Мойсей, веднага след като повтаря описанието, два пъти споменава 
Божия образ и не споменава за подобие. Осиандър несериозно възразява, че не част от 
човека или душата с нейните качества е наречена Божий образ, а целият Адам, който 
получава името си от пръстта, от която е взет. Наричам това възражение несериозно, 
както всички разумни читатели ще се съгласят. Защото макар че целият човек е наречен 
смъртен, с това душата не е направена подвластна на смъртта, нито пък когато е 
наречен разумен, с това се приписва разум или съзнание на тялото. Затова, макар че 
душата не е самия човек, не е неразумно да се твърди, че той е наречен Божий образ по 
отношение на душата; макар че поддържам принципа, който по-рано положих, че 
Божият образ се простира до всичко, в което човешкото естество превъзхожда всички 
животински видове. Затова и чрез това понятие се обозначава и цулостта, с която Адам 
беше надарен, когато разумът му беше чист, неговите чувства бяха подчинени на 
разума, всичките му емоции бяха надлежно управлявани и когато той наистина 
приписваше своето превъзходство на възхитителните дарби на своя Създател. И макар 
че главното място на божествения образ е в ума и сърцето или в душата и в нейните 
качества, няма нито една част дори в тялото, в която да не блестят някакви лъчи на 
слава. Сигурно е, че във всяка част на света се виждат някакви очертания на 
божествената слава, и от това можем да заключим, че когато този образ е поставен в 
човека, това е някакво негласно противопоставяне, тоест отделяне на човека от тълпата 
и неговото издигане над всички други създания. Но не може да се отрече, че ангелите 
също бяха създадени по подобие на Бога, тъй като, както Христос заявява (Мат. 22:30), 
нашето най-висше съвършенство ще се състои в това да бъдем като тях. Но не е без 
причина това, че Мойсей препоръчва Божието благоразположение към нас в това, че ни 
дава това специално название, още повече, че той сравнява човека само с видимото 
създание. 

4. Истинското естество на Божия образ трябва да се изведе от това, което 
Писанието казва за неговото обновление чрез Христос. 



Но нашето определение за образ не изглежда пълно докато не се изяви по-ясно 
какви са качествата, в които човекът е по-превъзходен, и в които трябва да се смята за 
огледало на Божествената слава. Това, обаче, не може да се разбере освен чрез 
изцелението, което е дадено за извращението на естеството. Не може да има съмнение, 
че когато Адам изгуби своето първо състояние, той се отчужди от Бога. Затова, макар 
че приемаме, че Божият образ не беше напълно изличен и унищожен в него, той все пак 
беше толкова извратен, че всичко, което остава, е страшна уродливост; и следователно 
нашето освобождение започва с онова обновление, което придобиваме в Христос, 
Който затова е наречен втория Адам, защото ни възстановява до истинска и същностна 
цялост. Защото макар че Павел, сравнявайки съживяващия Дух, който вярващите 
получават от Христос, с живата душа, с която Адам беше създаден (1 Кор. 15:45), ни 
препоръчва по-щедрата мяра на благодат, която ни е дадена в новорждението, той 
въпреки това не противоречи на твърдението, че целта на новорождението е да ни 
обнови в Божия образ. Затова на друго място той показва, че новият човек е обновен по 
образа на Този, Който го е създал (Кол. 3:10). С това се съгласява и друг стих, 
“Облечете новия човек, който е създаден по Бога” (Еф. 4:24). 

Трябва сега да видим какви конкретни неща разбира Павел под това обновление. 
На първо място той споменава познанието, а на второ истинската праведност и святост. 
Оттук заключаваме, че в началото Божият образ е бил изявен чрез светлината на 
разума, правотата на сърцето и святостта на всяка част. Защото макар че признавам, че 
формите на изразяване са неясни, този принцип не може да бъде премахнат, а именно, 
че първостепенната характеристика в обновлението на божествения образ трябва също 
да притежава най-висшето място в обновлението. В същия смисъл Павел на друго 
място казва, че като гледаме Христовата слава с открито лице, ние биваме 
преобразявани в същия образ (2 Кор. 3:18). Сега виждаме как Христос е най-
съвършения Божий образ, в който биваме така обновявани, че да носим Божия образ в 
познание, чистота, праведност и истинска святост. 

Като сме обяснили това, измислицата на Осиандър относно телесната форма 
изчезва сама по себе си. Колкото до този текст на св. Павел (1 Кор. 11:7), в който 
мъжът, изрично изключвайки жената, е наречен Божий образ и слава, очевидно е от 
контекста, че това се отнася само до обществения ред. Предполагам, че вече е 
достатъчно доказано, че образът обхваща всичко, което има някакво отношение към 
духовния и вечния живот. Същото нещо по различен начин е заявено от св. Йоан, 
когато казва, че светлината, която е била отначало ввъ вечното Божие Слово, е 
светлина за хората (Йоана 1:4). Тъй като неговата цел е да прослави специалната 
благодат на Бога в това, че е направил човека да превъзхожда другите животни, тъй в 
същото време показва как е бил направен по Божия образ, за да го отдели от общото 
стадо, като притежаващ не обикновено животинско съществуване, а такова, което 
съчетава в себе си светлината на разума. Следователно, тъй като Божият образ 
съставлява цялото превъзходство на човешкото естество, както то блестеше в Адам 
преди Падението, но след това беше опорочено и почти унищожено, не оставяйки нищо 
освен развалина, объркана, осакатена и изцапана с нечистота, така то сега частично се 
вижда в избраните, доколкото те са новородени от Духа. Неговият пълен блясък, обаче, 
ще се изяви в небето. 

Но за да знаем конкретните качества, в които то се състои, ще бъде правилно да 
разгледаме качествата на душата. Защото няма смисъл в разсъждението на Августин, че 
душата е огледало на Триединството, доколкото тя обхваща в себе си разум, воля и 



памет. Нито има някаква правдоподобност в мнението на онези, които поставят 
Божието подобие в господството, дадено на човека, като че ли той прилича на Бога 
само в това, че е назначен господар и владетел на всичко. Подобието трябва да бъде 
вътре в него. То трябва да бъде нещо, което не е външно за него, а е именно вътрешна 
добродетел на душата. 

5. Манихейската грешка за еманацията на душата. 

Но преди да продължа нататък, необходимо е да обърна внимание на 
бълнуването на манихейците, което в наши дни Серветус се опита да съживи. Тъй като 
се казва, че Бог е вдъхнал в ноздрите на човека жив дух (Бит. 2:7), те си мислят, че 
душата е предаване на Божието естество; като че ли някаква част от безграничната 
божественост е предадена на човека. Няма да отнеме дълго да покажем колко много 
чудовищни и нечисти глупости води със себе си тази дяволска грешка. Защото ако 
душата на човека е отделена част от Божието естество, тогава божественото естество 
трябва не само да е подвластно на на страсти и промяна, но също и на невежество, зли 
помисли, немощ и всякакви пороци. Няма нищо по-непостоянно от човека, като 
противоречиви подтици вълнуват и разстройват душата му. От време на време той бива 
заблуден поради липса на умение и побеждаван от най-малките изкушения; докато 
всеки чувствува, че самата душа е съд за всякакъв вид нечистота. Всичко това трябва да 
се припише на божественото естество, ако твърдим, че душата е от Божието естество, 
или тайнствено вливане на божественост. Кой не би потръпнал от такова чудовищно 
нещо? Наистина, Павел, цитирайки Арат, ни казва, че сме Негово потомство (Деян. 
17:28), не обаче в естеството, а в качествата, доколкото ни е надарил с Божествени 
дарби. В същото време, да се разкъсва естеството на Създателя за да се припише част 
от него на всеки отделен човек, е върха на лудостта. Следователно, трябва да се твърди 
като сигурно, че душите, въпреки че имат божествения образ изобразен върху тях, са 
създадени точно както и ангелите са създадени. Обаче, Съвторението не е преливане на 
естество, а е начало от нищо. Нито пък следва, макар че духът се дава от Бога и когато 
напусне плътта, се връща при Него (ср. Екл. 12:7), че той е частица, извлечена от 
Неговото естество. И тук Осиандър, отвлечен настрана от своите илюзии, се вплита в 
нечестива грешка като отрича, че Божият образ може да бъде в човека без същностна 
праведност; като че ли Бог е неспособен, чрез могъщата сила на Своя Дух, да ни 
направи съобразени със Себе Си, освен ако Христос не беше същностно влят вътре в 
нас. Под какъвто и предлог да се опитват някои да обясняват тези заблуди, те никога не 
могат така да заслепят очите на разумните читатели, че да им попречат да разпознаят в 
тях съживяване на манихейството. Но от думите на Павел, когато разглежда 
обновлението на образа (2 Кор. 3:18), е очевиден изводът, че човекът бива съобразен с 
Бога не чрез вливане на естество, а чрез благодатта и действието на Духа. Той казва, че 
като гледаме Христовата слава, ние биваме преобразявани в същия образ чрез 
Господния Дух; и определено Духът не работи в нас така, че да ни прави от същото 
естество като Бога. 

(Критика на мненията на философите относно душата предвид Падението на 
Адам, 6-8) 

6. Душата и нейните качества. 

Би било напразно да търсим определение за душата от философите, нито един от 
които, с изключение на Платон, не поддържа изрично нейното безсмъртие. Други от 



школата на Сократ, наистина, клонят в същата посока, но все още без да поучават 
изрично учение, в което не са напълно убедени. Платон, обаче, отива и по-далеч и 
смята душата за Божий образ. А други така й приписват силите и качествата на 
настоящия живот, че не оставят нищо видимо за тялото. 

Нещо повече, като доказахме вече от Писанието, че естеството на душата не е 
плътско, сега трябва да добавим, че макар че тя не е ограничена в пространството, тя 
въпреки това обитава тялото като някакво жилище, не само давайки живот на всичките 
му части и правейки органите му годни и способни за своето действие, но също и 
заемайки главна роля в управлението на поведението. Това тя прави не само по 
отношение на служенията на земния живот, но също и по отношение на служението 
към Бога. Това, макар да не се вижда ясно в нашето извратено състояние, все пак 
въздействието от неговите остатъци се вижда и в самите ни пороци. Защото откъде 
хората имат такава жажда за слава, ако не от чувството за срам? И откъде идва това 
чувство за срам, ако не от уважение към това, което е почтено? Първият принцип и 
източник на това е съзнанието, че са родени за да живеят в правда – съзнание, което е 
близко до религията. Но тъй като човекът несъмнено е бил създаден за да разсъждава 
върху небесния живот, така е сигурно, че съзнанието за него е написано върху душата. 
И наистина, човекът би искал принципно да използва своето разбиране, ако можеше да 
осъзнае своето щастие, съвършенството, което се състои в това да бъде едно с Бога. 
Затова главната дейност на душата е да се стреми натам и следователно, колкото 
повече човекът прилежава да се приближава до Бога, толково повече доказва, че е 
надарен с разум. 

Макар че има нещо правдоподобно в мнението на онези, които твърдят, че 
човекът има повече от една душа, а именно една чувствена и една рационална, все пак, 
тъй като няма разумност в техните аргументи, ние трябва да го отхвърлим, за да не 
мъчим себе си с несериозни и безполезни неща. Те ни казват (виж глава 5, р. 4), че има 
голямо несъответствие между органичните подтици и рационалната част на душата. 
Като че ли самият разум не е също в противоречие сам със себе си и желанията му не 
воюват едно срещу друго като враждуващи войски. Но тъй като това безредие 
произтича от извращението на естеството, погрешно е да заключаваме, че има две души 
понеже качествата на душата не се съвместяват така съвършено както би трябвало. 

Но аз ще оставя на философите да обсъждат по-изтънчено тези качества. За 
назиданието на праведните ще е достатъчно едно просто определение. Признавам, 
наистина, че каквото те поучават по въпроса, е вярно, и не само приятно, но и полезно 
да знаем; нито забранявам на някой, който е склонен, да ги изучава. Първо, признавам, 
че има пет сетива, които Платон (в Театетон) предпочита да нарича органи, чрез които 
всички предмети биват довеждани до обикновеното съзнание, като в някакъв вид 
вместилище: След това идва въображението (phantasia), което разграничава 
предметите, донесени в съзнанието: След това разумът, на който принадлежи общата 
власт да преценява: и накрая интелектът, който подрежда със съсредоточен и тих 
поглед онова, което разумът безразборно обмисля. По същия начин на интелекта, 
фантазията и разума, трите познавателни качества на душата, съответствуват три 
пожелателни качества, а именно, волята, чието служение е да избира онова, което 
разумът и интелектът предлагат; раздразнителността, която се вкпочва за онова, което й 
се представя от разума и фантазията; и похотливостта, която се захваща за предметите, 
представени от усещанията и фантазията. 



Макар че тези неща са верни, или поне правдоподобни, все пак, тъй като се 
страхувам, че те са по-подходящи за заблуда поради своята неяснота, отколкото за да 
ни помагат, мисля, че е най-добре да ги пропуснем. Ако някой избере да разпредели 
качествата на ума по друг начин, наричайки едното пожелателно, което, макар и 
лишено от разум, все пак се покорява на разума, ако бъде направлявано от друго място, 
и другото интелектуално, като самото то участвува в разума, няма да възразя. Нито пък 
съм склонен да споря с възгледа, че има три принципа на действие, а именно усещане, 
интелект и пожелание. 

Но нека вместо това да възприемем разделение, което е пригодено за всички 
качества – нещо, което със сигурност не можем да получим от философите. Защото те, 
дори когато говорят най-ясно, разделят душата на пожелание и разум, но така я правят 
двойна. На второто те понякога дават името съзерцателно, като нещо, което се 
задоволява само с познание и няма активна сила (което дава повод на Цицерон да го 
означи с името intellect, ingenii) (De Fin. lib. 5). В друг момент му дават името 
практическо, защото то по различен начин подбужда волята чрез осъзнаване на добро и 
зло. В това се включва също и изкуството да живееш добре и праведно. Първото, а 
именно пожеланието, те разделят на воля и похот, наричайки го boulesis, така че 
пожеланието, което те наричат horme, се покорява на разума. Но когато пожеланието, 
отхвърляйки игото на разума, се втурва към необузданост, те го наричат pathos. Така те 
винаги предполагат в човека разум, чрез който той е способен да ръководи себе си 
правилно. 

7. Интелектът и волята като истинските основни качества. 

До известна степен сме принудени да не се съгласим с този метод на поучение. 
Защото философите, тъй като са незапознати с извращението на естеството, което е 
наказанието за бунта, погрешно объркват две състояния на човека, които са много 
различни едно от друго. Затова нека твърдим за целите на настоящия труд, че душата се 
състои от две части, интелект и воля (Книга 2, глава 2, раздели 2, 12) – като служението 
на интелекта е да разграничава предметите според това дали заслужават да бъдат 
одобрени или не; а служението на волята е да избира и следва това, което интелектът 
обявява за добро, да отхвърля и избягва това, което той обявява за зло (Платон, във 
Phaedro). Няма да оставаме върху изтънчеността на Аристотел, че умът няма подбуди 
сам по себе си, а движещата сила е изборът, който той също нарича пожелателен 
интелект. За да не се губим в повърхностни въпроси, нека да бъде достатъчно да знаем, 
че за нас интелектът е водач и управител на душата; че волята винаги следва неговите 
заповеди и чака неговото решение в своите желания. Поради което Аристотел вярно 
учи, че в пожеланието има стремеж и отказ, отговарящи в някаква степен на 
потвърждението и отрицанието в интелекта (Aristot. Ethic. lib. 6 sec. 2). Нещо повече, 
ще видим на друго място (Книга 2, гл. 2, виж 12-26), колко сигурно интелектът 
управлява волята. Тук само искаме да отбележим, че душата не притежава никакво 
качество, което да не може да бъде основателно отнесено до едната от тези две части. И 
по този начин ние включваме усещането под интелекта. Други го разграничават: Те 
казват, че усещането е склонно към удоволствие както интелектът е склонен към 
доброто; и оттук пожеланието на усещанията става похотливост и страст, докато 
стремежът на интелекта става воля. За понятието пожелание, което те предпочитат, аз 
използвам воля, като по-общоприето. 

8. Свободният избор и отговорността на Адам. 



Следователно, Бог е дарил човешката душа с интелект, чрез който тя да може да 
разграничава доброто и злото, праведното и неправедното, и да знае какво да следва 
или да избягва, като разумът върви пред нея като нейно светило; поради което 
философите, за да опишат неговата ръководна власт, са го нарекли to hegemonikon. Към 
него Той е прибавил волята, на която принадлежи изборът. Човекът е бил превъзходен 
в тези благородни дарби в своето първоначално състояние, когато разумът, интелектът, 
благоразумието и здравият разум не само са били достатъчни за управлението на 
неговия земен живот, но също са му давали способност да се издигне до Бога и вечното 
щастие. След това е бил добавен изборът, за да насочва желанията и да укротява всички 
телесни подбуди; като така волята е съвършено покорна на властта на разума. 

В това съвършено състояние човекът е притежавал свобода на волята, чрез 
която, ако беше избрал, можеше да придобие вечен живот. Тук не е уместно да 
въвеждаме въпроса относно тайното Божие предопределение, защото не разглеждаме 
какво можеше или не можеше да се случи, а какво е било наистина човешкото естество. 
Следователно, Адам е можел да устои, ако беше избрал, тъй като той падна единствено 
по своята си воля; но защото неговата воля е била способна да отиде и в двете посоки и 
не е получил постоянство да устои, затова и той лесно падна. Все пок той имаше 
свободен избор между добро и зло; и не само това, но в ума и волята му имаше най-
висша правота и всички телесни части са били прилежно направени за покорство, 
докато човекът изврати добрите си качества и унищожи себе си. 

Оттук идва и тази голяма тъмнина сред философите, които търсят цялостно 
здание в развалините и съвършен ред в безредието. Принципът, от който те тръгват, е, 
че човекът не може да бъде разумно същество, ако няма свободен избор между добро и 
зло. Те също си въобразяват, че разликата между добродетелта и порока е унищожена, 
ако човекът не подрежда живота си според собствената си воля. Дотук добре, ако 
човекът не се беше променил. Но тъй като това им е неизвестно, не е изненада, че те 
объркват всичко. Но онези, които, макар да изповядват, че са ученици на Христос, все 
още търсят свободна воля в човека, въпреки това, че той е изгубен и потънал в духовно 
унишожение, се мъчат в многократно заблуждение, правейки разнообразна смесица от 
вдъхновено учение и философски възгледи, и така грешат и в двете. Но ще бъде по-
добре да оставим тези неща на съответното им място (виж Книга 2 глава 2). 
Понастоящем е необходимо само да помним, че човекът при сътворението си беше 
много различен от своето потомство; което, имайки своя произход от него след като 
беше извратен, получи наследствено замърсяване. В началото всяка част от душата 
беше направена съвършена. Имаше здрав разум и свобода на волята да избира доброто. 
Ако някой възрази, че тя е била поставена в неизгодно положение, защото силата й е 
била немощна, отговарям, че степента на дадената сила беше достатъчна, за да 
премахне всякакво извинение. Защото със сигурност Божеството не може да бъде 
обвързано с това условие – да направи човека такъв, че да не може или да не иска да 
греши. Такова естество би било по-превъзходно; но да спорим с Бога, като че ли е 
задължен да даде това естество на човека, е повече от неправедно, като виждаме, че 
Той има правото да определя колко ще даде. Защо не го е подкрепил с добродетел на 
устояване, е скрито в Неговата воля; наше задължение е да стоим в границите на 
трезвостта. Човекът би получил сила, ако имаше воля, но той нямаше воля, която да му 
даде сила; защото това веднага би било последвано от устояване. Все пак, като е 
получил толкова, няма извинение за това, че доброволно е довел смърт върху себе си. 
Върху Бога няма задължение да му даде повече от междинна и дори преходна воля, та 
от падението на човека да извлече материал за Своята собствена слава. 



Глава Шестнадесета 

16. СВЕТЪТ, СЪЗДАДЕН ОТ БОГА, ВСЕ ОЩЕ Е ПОДДЪРЖАН И ЗАКРИЛЯН 
ОТ НЕГО. ВСЯКА ЕДНА НЕГОВА ЧАСТ Е УПРАВЛЯВАНА ОТ НЕГОВОТО 
ПРОВИДЕНИЕ. 

Частите на тази глава са,  

I. Учението за специалното Божие провидение над всички създания, 
поединично и общо, в противоречие с бълнуванията на епикурейците относно 
случайността и случайните причини.  

II. Фантазиите на софистите относно Божието всемогъщество и грешката на 
философите относно обърканото и двусмислено управление на света, виж 1-5. всички 
животни, и особено човечеството, от специалния надзор, който се упражнява върху тях, 
са доказателства, свидетелства и примери за Божието провидение, р. 6, 7.  

III. Разглеждане на съдбата, късмета, случайността, вероятността и 
несигурните събития (до които стига разглежданата тук тема).  

Раздели. 

1. Дори нечестивите, под ръководството на плътското усещане, признават, че Бог е 
Създателят. Праведните признават не само това, но и че Той е най-мъдрият и могъщ 
управител и пазител на всички създадени предмети. Като правят това, те се облягат на 
Божието Слово, от което са цитирани някои текстове.  

2. Опровержение на епикурейците, които противопоставят случайност и случайни 
причини на Божественото Провидение, както е поучавано в Писанието. Слънцето, едно 
ярко изявление на Божественото Провидение.  

3. Опровержение на въображението на софистите относно пасивното Провидение. 
Разглеждане на Всемогъществото, съчетано с Божието Провидение. Двойната полза 
идваща от правилното признаване на Божественото Всемогъщество. Заяжданията на 
нечестието.  

4. Определение на Провидението, опровергаващо погрешните догми на философите. 
Бълнуванията на епикурейците и перипатетиците.  

5. Специалното Божие Провидение потвърдено и доказано с аргументи, основани върху 
приемане на Божествената Справедливост и Милост. Доказано също с текстове от 
Писанието, свързани с небето, земята и животните.  

6. Специалното Провидение доказано с текстове, свързани с човешкия род и по-специално 
с това, че светът е създаден за него.  

7. Накрая, специалното Провидение доказано с примери, взети от историята на 
израилтяните, на Йона, Яков и от всекидневния опит.  

8. Опровержение на погрешните възгледи относно Провидението:  
I. Сектата на стоиците.  

II. Късметът и случайността на езичниците.  
9. Как се казва, че нещата са случайни за нас, макар че са извършени според решаващата 

Божия воля. Пример. Грешката на разделяне на вероятността и събитието от тайната, но 
праведна и най-мъдра Божия воля. Два примера.  

(Потвърждаване на Божието специално провидение против възгледите на 
философите, 1-4) 

1. Сътворението и провидението са неразделно свързани. 

Би било студено и безжизнено да представяме Бога като временен Създател, 
който веднъж завинаги извършва Своето дело и след това го изоставя. Особено тук 



трябва да не се съгласим с нечестивите и да твърдим, че присъствието на божествената 
сила е очевидно във всекидневната дейност на света не по-малко от неговото 
първоначално сътворение. Защото, макар че дори нечестивите са принудени само от 
вида на небето и земята да се издигнат до Създателя, все пак вярата сама по себе си 
въздава цялото хваление за сътворението на Бога. В този смисъл е вече цитираният 
текст от апостола, че чрез вяра разбираме, че световете са създадени от Божието Слово 
(Евр. 11:3), защото без да започнем от Неговото Провидение, не можем да разберем 
пълната сила на това, което се има предвид,когато се казва, че Той е Създател, колкото 
и да се опитваме да го осъзнаем с ума си и да го изповядваме с езика си. Плътският ум, 
веднъж като е схванал Божията сила в създанието, спира там, и най-далеч, докъдето 
стига, е да мисли и разсъждава върху нищо друго освен върху мъдростта, силата и 
добротата, изявени от Създателя на такова дело (мисли, които възникват непринудено и 
се натрапват на вниманието дори на онези, които не ги желаят), или върху някой общ 
фактор, от който зависи силата на движението, упражнявана в запазването и 
управлението му. Накратко, той си въобразява, че всички неща са достатъчно 
поддържани от енергията, която в началото е била божествено влята в тях. 

Но вярата трябва да проникне по-дълбоко. След като научи, че има Създател, тя 
трябва веднага да заключи, че Той също е Управител и Пазител, и че Той, не като 
произвежда някакво общо движение в световната машина или във всичките й части, а 
чрез специално провидение поддържа, подхранва, надзирава всички неща, които е 
направил, до най-малкото, дори и до врабчетата. Така Давид, след като накратко 
приема, че светът е създаден от Бога, веднага говори за непрекъснатия ход на 
Провидението, “Чрез Словото на Господа станаха небесата, и чрез дишането на устата 
Му цялото им множество”; и веднага добавя, “Господ наднича от небесата, наблюдава 
всичките човешки деца” (Пс. 33:6, 13). И веднага добавя и други неща със същия 
смисъл. Защото макар че не всички разсъждават така точно, все пак тъй като не би било 
вероятно човешките дела да бъдат надзиравани от Бога, ако Той не беше Създател на 
света, и никой не би вярвал сериозно, че Той е негов Създател без да се чувствува 
убеден, че Той се грижи за Своите дела; Давид с добро основание и във възхитителен 
ред ни води от едното към другото. Като цяло, наистина, философите ни учат и 
човешкият ум разбира, че всички части на света са движени от тайното Божие 
вдъхновение. 

Те, обаче, не достигат до висотата, до която Давид се издига, водейки всички 
праведни след себе си, когато казва, “Всички тези от Теб очакват да им дадеш на време 
храната. Каквото им даваш, те го събират; отваряш ръката Си, те се насищат, скриеш ли 
лицето Си, те се смущават; прибираш ли дъха им, те умират и се връщат в пръстта си. 
Изпращаш ли Духа Си, те се създават; и подновяваш лицето на земята” (Пс. 104:27-30). 
И макар че приемат възгледа на Павел, че в Бога “живеем, движим се и съществуваме” 
(Деян. 17:28), пак са далеч от това да имат сериозно осъзнаване на благодатта, която 
Той ни препоръчва, защото нямат и най-малката представа за тази специална грижа, в 
която единствено се вижда бащинското благоволение на Бога. 

2. Няма такова нещо като късмет и случайност. 

За да бъде това разграничение по-явно, трябва да размислим, че Божието 
Провидение, както е поучавано в Писанието, се противопоставя на късмета и 
случайните причини. Чрез един погрешен възглед преобадаващ във всички епохи, 
възглед, който е почти повсеместно възприет в наши дни, а именно, че всички неща 



стават случайно, истинското учение за Провидението не само е затъмнено, но ипочти 
погребано. Ако някой попадне сред разбойници или диви зверове; ако внезапен порив 
на вятъра в морето предизвика корабокрушение; ако някой умре от падане от дърво или 
къща; ако друг, когато върви през пустинята, намери избавление; или, след като е бил 
мятан от вълните, стигне до пристанище и постигне чудесно избавление на косъм от 
смъртта – всички тези събития, благоприятни или неблагоприятни, плътският ум ще 
припише на късмета. Но онези, коита са научили от устата на Христос, че всички косми 
на главата им са преброени (Мат. 10:30), ще търсят по-дълбоко за причината и ще 
твърдят, че всички събития са управлявани от тайната Божия воля. По отношение на 
неодушевените предмети отново трябва да твърдим, че макар че всеки притежава свои 
конкретни качества, все пак всички те упражняват своята сила само дотолкова, 
доколкото е направлявана пряко от Божията ръка. Така те са само инструменти, в които 
Бог постоянно влива толкова сила, колкото смята за добре, и обръща и движи към 
всякаква цел според благоволението Си. 

Никой създаден предмет не показва това по-чудесно или по-славно от слънцето. 
Защото, освен че осветява целия свят със своя блясък, колко възхитително то храни и 
подсилва всички животни чрез топлината си, и обогатява земята чрез лъчите си, 
затопляйки семената в нейния скут и по този начин правейки зелените листа да растат! 
То ги поддържа, увеличава и подсилва с допълнителна грижа, докато растат на 
стъблото; и продължава да ги храни с постоянна влага, докато дадат цветове; и от 
цветове до плодове, които продължава да съзрява докато постигнат зрялост. По същия 
начин чрез неговата топлина дърветата и лозята напъпват и първо изкарват листата си, 
след това цветовете си, и накрая плодовете си. И Господ, за да изиска за Себе Си цялата 
слава за тези неща, е благоволил да направи светлината да съществува и земята да бъде 
напълнена с всякакъв вид треви и плодове преди да е направил слънцето. 
Следователно, никой благочестив човек не би направил слънцето необходима или 
основна причина за онези неща, които са съществували преди сътворението на 
слънцето, а само инструмент, който Бог използва, защото така Му е угодно; макар че 
може да го остави и може също така добре да действува сам: И отново, когато четем, че 
при молитвата на Исус Навиев слънцето спря в пътя си (Ис. Нав. 10:13); че като 
благоволение към Езекия неговата сянка се върна с десет градуса (4 Царе 20:11); с тези 
чудеса Бог заявява, че слънцето не изгрява и залязва всекидневно според слепия 
инстинкт на природата, а е управлявано от Него в своя път, за да обновява познанието 
за Неговото бащинско благоволение спрямо нас. Нищо не е по-естествено от това 
пролетта да следва зимата, лятото пролетта, и есента лятото; но в тази серия 
разнообразието е толкова голямо и толкова нееднакво, че да станемного очевидно, че 
всяка година, месец и ден биват управлявани от ново и специално Божие провидение. 

3. Божието провидение управлява всичко. 

И наистина Бог запазва всемогъществото за Себе Си и би искал ние да го 
признаваме – не празното, пасивно, спящо всемогъщество, което софистите си 
измислят, а будно, ефективно, силно и винаги действено – не всемогъщество, което 
може да действува само като общ принцип на безредно движение, както да заповядва 
на потока да остане в потока си, който му е отреден, а такова, което се занимава с всяко 
отделно обособено движение. Бог е наречен всемогъщ не защото може да действува, 
макар че може да и да не действува и да остане бездеен, или защото поради някакъв 
общ инстинкт продължава преди това назначения ред в природата; а защото, 
управлявайки небето и земята чрез Своето провидение, Той така управлява всички 



неща, че нищо не става без Неговата воля. Защото когато се казва в Псалмите, “Прави 
всичко, което Му е угодно” (Пс. 115:3), това означава Неговата сигурна и съзнателна 
цел. Би било безсмислено да тълкуваме думите на псалмиста от философска гледна 
точка да означават, че Бог е главният извършител, защото е началото и причината на 
всяко движение. Обратното, това е утехата на верните в тяхното нещастие, че всяко 
нещо, което те издържат, е по Божието определение и заповед, че те са под Неговата 
ръка 

Но ако така Божието управление се простира до всички негови дела, детинско 
заяждане е да го ограничим до естествените събития. Нещо повече, онези, които 
ограничават Божието провидение в тесни граници, като че ли Той позволява всички 
неща да се случват свободно според вечния закон на природата, не толкова лишават 
Бога от Неговата слава, колкото лишават себе си от едно най-важно учение; защото 
нищо не е по-нещастно от човек, който е изложен на всички възможни движения на 
небето, въздуха, земята и водата. Можем да добавим, че чрез този възглед особената 
доброта на Бога спрямо всеки отделен човек е неприлично осакатена. Давид възкликва 
(Пс. 8:2), че децата на гърдите на своите майки са достатъчно красноречиви за да 
изразяват Божията слава, защото от самия миг на своето раждане те намират храна, 
подготвена за тях от божествените грижи. Всъщност, ако не затваряме очите си и 
чувствата си за този факт, трябва да видим, че някои майки са напълно снабдени за 
нуждите на своите деца, а други нямат почти нищо, според Божието благоволение да 
храни едно дете по-щедро, а друго по-оскъдно. 

Онези, които приписват надлежната хвала на всемогъществото на Бога, по този 
начин извличат двойна полза. Онзи, на Когото принадлежат небето и земята, и на чиито 
заповеди всички създания трябва да се подчиняват, е напълно способен да възнагради 
почитта, която те Му отдават, и могат да уповават сигурни в закрилата на Този, на 
Чието управление е подчинено всичко, което може да им навреди, чрез Чиято власт 
Сатана с всичките му ярости и средства е обуздан като с юзда, и от Чиято воля зависи 
всичко, което е враждебно на нашата безопасност. По този начин и по никакъв друг 
прекалените и суеверни страхове, възбудени от опасностите, на които сме изложени, не 
могат да бъдат подтиснати или заглушени. Казва суеверни страхове. Защото те са 
такива, доколкото опасностите, представени от какви да е създадени предмети ни 
вдъхват такъв страх, че треперим, като че ли в себе си те имат силата да ни наранят или 
могат да нараняват случайно; като че ли в Бога нямаме достатъчна закрила против тях. 

Например, Еремия забранява на Божиите деца “да се плашат от небесните 
знамения както езичниците се плашат от тях” (Ер. 10:2). Той наистина не осъжда всеки 
вид страх. Но тъй като невярващите прехвърлят управлението на света от Бога към 
звездите, въобразявайки си, че щастието или нещастието зависят от техните заповеди 
или знамения, а не от Божествената воля, следствието е, че техният страх, който трябва 
да се отнася само до Него, се отклонява към звездите и кометите. Следователно, нека 
онзи, който иска да се предпази от това неверие, винаги да има предвид, че няма 
случайна сила или действие или движение в създанията, които така са управлявани от 
тайната Божия воля, че нищо не става освен онова, което Той съзнателно и 
целенасочено е заповядал. 

4. Естеството на провидението. 



Така, първо, нека читателят да помни, че провидението, което имаме предвид, не 
е това, при което божеството, седейки безделно в небето, наблюдава онова, което става 
в света, а такова, чрез което Той държи кормилото и управлява всички събития. Затова 
и Неговото провидение е не само в очите Му, но и в ръката Му. Когато Авраам каза на 
своя син, че Бог е промислил (Бит. 22:8), той имаше предвид не просто, че бъдещото 
събитие е известно на Бога, а да остави управлението на едно неизвестно събитие на 
волята на Онзи, Чието действие е да довежда сложни и несигурни неща до щастлив 
край. Оттук се вижда, че провидението се състои в действие. Това, което мнозина 
говорят за просто предузнание, е несериозно. Онези, които не грешат така явно и 
приписват управлението на Бога, все още, както отбелязах, смятат това за объркано и 
безразборно управление, което се състои в даването на тласък и общо движение на 
световната машина и на всяка от нейните части, но не насочва конкретно действието на 
всяко създание. Обаче, не е възможно да се търпи тази грешка. Защото, според нейните 
подбудители, няма нищо в това провидение, което те наричат универсално, което да 
предпазва всички създания от това да бъдат движени случайно, или да пречи на човека 
да се обръща в тази или онази посока просто според свободата на своята воля. По този 
начин те правят човека равен на Бога – Бог, Който чрез Своята сила внушава на човека 
движението, което той може да действува, според естеството, положено в него, докато 
човекът доброволно управлява своите собствени действия. Накратко, тяхното учение е, 
че светът, човешките дела и самите хора са управлявани от силата, но не и заповедта на 
Бога. Не казвам нищо за епикурейците (епидемия, с която светът винаги е бил заразен), 
които бълнуват за един бездеен и пасивен Бог, и за други, не по-благоразумни, които от 
старо време си въобразяват, че Бог управлява горните области на въздуха, но е оставил 
по-нисшите на Съдбата. И отново срещу такава очевидна лудост дори немите създания 
издигат гласа си. 

(“Общо” и “специално” провидение) 

Моето намерение сега е да опровергая един възглед, който като цяло 
преобладава – възглед, който, докато дава на Бога някакво сляпо и двусмислено 
движение, отказва онова, което от основно значение, а именно, разполагането и 
насочването на всяко нещо за неговата съответна цел от неизследимата мъдрост. Като 
отрича управлението, той прави Бога управител на света само по име, но не и в 
действителност. Защото питам, какво се има предвид под управление, ако не е така да 
управляваш, че да ръководиш предназначението на всяко нещо, над което владееш? 
Обаче, аз не отричам напълно онова, което се казва за всеобщото провидение, ако, от 
друга страна, се признае, че светът е управляван от Бога не само защото Той поддържа 
природния ред, определен от Него, но и защото Той специално се грижи за всяко едно 
от Своите дела. Вярно е, че всеки създаден предмет се движи от тайния инстинкт на 
естеството, както ако се подчинява на вечната Божия заповед, и доброволно следва 
посоката, която Бог отначало е определил. 

И към това можем да отнесем думите на нашия Спасител, че Той и Неговият 
Баща работят от началото (Йоана 5:17); също думите на Павел, че “в Него живеем, 
движим се и съществуваме (Деян. 17:28); също и думите на автора на Посланието към 
Евреите, който, когато иска да докаже божествеността на Христос, казва, че Той държи 
“всичко чрез словото на Своето могъщество” (Евр. 1:3). Но някои, оправдавайки се с 
общоприетото мнение, скриват и затъмняват специалното провидение, което така 
сигурно и ясно е поучавано в Писанието, че е странно как някой може да се съмнява в 
него. И наистина, самите тези, които представят тази измама, са принудени да 



променят учението си, като добавят, че много неща се вършат от специалната грижа на 
Бога. Те, обаче, погрешно ограничават това до отделни действия. Следователно, това, 
което трябва да се докаже, е, че отделните събития са така управлявани от Бога и 
всички събития така произтичат от Неговата решаваща воля, че нищо не става 
случайно. 

(Учението за специалното провидение подкрепено от свидетелството на 
Писанието, 5-7) 

5. Божието провидение насочва също и отделния човек. 

Ако приемем, че началото на движението принадлежи на Бога, но всички неща 
се движат спонтанно или случайно, според тласъка, който природата им дава, тогава 
смените на деня и нощта, на лятото и зимата, ще бъдат Божие дело; доколкото Той, 
определяйки служението на всяко едно, определя сигурен закон, а именно, че те винаги 
по еднообразен начин да спазват едно и също движение, като денят следва нощта, 
месец следва месеца, и година следва годината. Но тъй като понякога прекомерна 
горещина, съчетана със суша, изгаря нивите; в друг момент прекомерен дъжд разваля 
реколтата, докато яростта на градушката донася внезапно опустошение, тези не биха 
могли да бъдат Божии дела, тъй като дъждовното или ясното време, горещината или 
студът, идват от положението на звездите или други естествени причини. Според този 
възглед не остава място нито за бащинско благоволение, нито за Божието осъждение. 
Ако се казва, че Бог напълно изявява Своето благоволение към човешкия род като е 
снабдил небето и земята с естествената способност да произвеждат храна, това 
обяснение е недостатъчно и езическо: като че ли плодородието на една година не е 
специално благословение, а бедността на друга не е специално проклятие и наказание 
от Бога. Но тъй като ще отнеме твърде много време да изброим всички аргументи, нека 
е достатъчно споменаването на авторитета на самия Бог. В Закона и Пророците Той 
многократно заявява, че винаги когато напоява земята с роса и дъжд (Лев. 26:3-4; Вт. 
11:13-14; 28:12), Той изявява Своето благоволение, че по Негова заповед небето става 
твърдо като желязо (Лев. 26:19), реколтата бива унищожена от мана и други злини (Вт. 
28:22), че бурите и градушките, опустошаващи нивите, са белези на сигурно и 
специално възмездие (ср. Ис. 28:2; Аг. 2:18). Ако се признае това, сигурно е, че нито 
една капка дъжд не пада без изричната заповед на Бога. 

Настина, Давид (Пс. 146:9) възхвалява общото провидение на Бога в 
осигуряването на храна на пилетата, които викат към Него, но когато самият Бог 
заплашва живите същества с глад, по този начин не заявява ли ясно, че те всички са 
хранени от Него, понякога оскъдно, а друг път изобилно? Детинско е, както вече казах, 
да ограничаваме това до отделни действия, когато Христос безусловно казва, че дори 
едно врабче не пада на земята без волята на Неговия Баща (Мат. 10:29). Със сигурност, 
ако полетът на птиците е управляван от Божията воля, трябва заедно с пророка да 
признаем, че макар Той да “обитава нависоко,” Той “се снижава да преглежда небето и 
земята” (Пс. 113:5, 6). 

6. Божието провидение се отнася особено за хората. 

Но тъй като знаем, че светът е бил направен главно заради човечеството, трябва 
да смятаме това като цел, която Бог има в ума Си, когато го управлява. Пророк Еремия 
възкликва, “Господи, познавам, че пътят на човека не е от него; не е на човека, който 



ходи, да оправя стъпките си” (Ер. 10:23). Соломон също казва, “Стъпките на човека са 
от Господа: тогава как човек би познал пътя си?” (Пр. 20:24). Ще кажем ли сега, че 
човекът е движен от Бога според склонността на неговото естество, но самият човек 
дава на движението каквато посока иска? Ако е наистина така, човекът напълно 
разполага със собствените си пътища. На това вероятно ще отговорят, че човекът не 
може да направи нищо без Божията сила. Но този отговор е безполезен, тъй като и 
Еремия, и Соломон приписват на Бога не само силата, но също избора и заповедта. И 
Соломон на друго място изящно смъмря безразсъдството на хората, когато кроят 
плановете си без да се отнесат към Бога, като че ли не са водени от Неговата ръка. 
“Плановете на сърцето са на човека, но отговорът на езика е от Господа” (Пр. 16:1). Със 
сигурност е странно увлечение за нещастните хора, които дори не могат да произнесат 
дума, освен когато Бог желае това, да започнат да действуват без Него! 

Нещо повече, Писанията, за да покажат, че всичко, което се върши в света, е 
според Неговата заповед, завяват, че и нещата, които ни изглеждат най-случайни, са Му 
подчинени. Защото кое изглежда по-присъщо на случайността от клона, който пада от 
дървото и убива минаващ под него пътник? Но Бог гледа по друг начин и заявява, че 
Той го е предал в ръката на убиеца (Изх. 21:13). По същия начин кой не приписва 
жребия на слепотата на Съдбата? Не и Господ, Който твърди, че решението е Негово 
(Пр. 16:33). Той не казва само, че чрез Неговата сила жребият се хвърля в скута, но и че 
единственото нещо, което може да се припише на случайността, е от Него. В същия 
смисъл са и думите на Соломон, “Бедният и заблудителят се срещат, Господ 
просвещава очите на всички тях” (Пр. 29:13). Защото макар че богатите и бедните са 
примесени в света, като казва, че състоянието на всеки е божествено назначено, той ни 
напомня, че Бог, Който просвещава всички, е винаги с отворени очи, и така увещава 
бедните към търпеливо устояване, виждайки, че онези, които не са доволни от своя 
жребий, се стремят да отхвърлят товар, който Бог е наложил върху тях. Така също и 
друг пророк укорява простите, които приписват на човешкото трудолюбие или на 
сполуката, че някои пълзят в калта, докато други се издигат в почести. “Защото нито от 
изток, нито от запад, нито от планинската пустиня иде съд; но Бог е съдията: един Той 
унижава, а друг издига” (Пс. 75:6, 7). Тъй като Бог не може да лиши Себе Си от 
служението на съдия, той заключава, че на Неговата тайна воля се дължи това, че някои 
се издигат, докато други остават без почести. 

7. Божието провидение управлява също и “природните” явления. 

И така, аз твърдя общо, че конкретните събития са доказателства за специалното 
Божие провидение. В пустинята Бог направи да духа южният вятър и донесе на хората 
чудно изобилие от птици (Изх. 16:13; Чис. 11:31). Когато поиска Йона да бъде хвърлен 
в морето, изпрати буря (Йона 1:4). Онези, които отричат, че Бог държи управлението, 
ще кажат, че това е в противоречие с обикновените събития, докато аз заключавам от 
това, че никой вятър не духа и не бушува без Неговата специална заповед. По никакъв 
начин не може да бъде вярно, че Той “прави ветровете Свои посланици, и огнените 
пламъци Свои слуги”; че “прави облаците Своя колесница и върви с крилата на вятъра” 
(Пс. 104:3, 4), ако не е вярно, че според благоволението Си движи облаците и ветровете 
и в това изявява специалното присъствие на Своята сила. По същия начин на друго 
място сме учени, че когато морето се вълнува в буря, вълните изявяват специалното 
присъствие на Бога. “Заповядва и вдига бурния вятър, който повдига вълните.” 
“Превръща бурята в тишина и вълните й утихват” (Пс. 107:25, 29). Той също на друго 
място заявява, че е поразил хората с мор и язви (Амос 4:9). 



И отново, макар човекът естествено да притежава способността да продължава 
вида си, Бог описва като белег на Своето специално благоволение това, че докато някои 
остават бездетни, други са благословени с потомство: защото плодът на утробата е дар 
от Него. От това идват и думите на Яков към Рахил, “Нима съм аз, а не Бог, който е 
лишил утробата ти от плод?” (Бит. 30:2). Да заключим с една дума. Нищо в природата 
не е по-естествено от това да бъдем нахранени с хляб. Но Духът заявява не само че 
произведението на земята е специален дар от Бога, но и че “не само с хляб ще живее 
човек” (Вт. 8:3), защото не просто изобилието на природата е това, което го храни, а 
тайното Божие благословение. И затова, от друга страна, Той заплашва да отнеме 
“подкрепата и подпорката, всяка подкрепа от хляб, и всяка подпорка от вода” (Ис. 3:1). 
Наистина, не може да има сериозен смисъл в нашата молитва за всекидневния хляб, ако 
не е Бог този, който с бащинска грижа ни осигурява храна. Затова, за да убеди верните, 
че Бог като ги храни, изпълнява служението на най-добър баща, пророкът им напомня, 
че Той “дава храна на всяка твар” (Пс. 136:25). Накратко, когато от една страна чуем, че 
“очите на Господа са върху праведните, и ушите Му към техния вик,” а от друга, че 
“лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби спомена за тях от 
земята” (Пс. 34:15, 16), нека бъдем уверени, че всички създания горе и долу са готови 
да Му служат, за да ги използва във всичко, което Му е угодно. От това заключаваме не 
само че общото Божие провидение, продължавайки естествения ред, се простира над 
създанията, но и по Неговата чудесна воля те биват пригодени за определена и 
специална цел. 

(Разглеждане на съдбата, вероятността и видимата случайност в събитията, 
8-9) 

8. Учението за провидението не е стоическа вяра в съдбата!. 

Онези, които хвърлят клевети върху това учение, го обвиняват, че е догма на 
стоиците относно съдбата. Същото обвинение е било повдигнато против Августин (lib. 
ad Bonifac. II, c. 6 et alibi.). Ние не желаем да спорим относно думите; но и не желаем да 
приемем думата Съдба, както защото тя е от вида, който Павел ни учи да избягваме, 
като мръсно празнословие (1 Тим. 6:20), така и защото това е опит чрез някакво 
отвратително понятие да се хвърли петно върху Божията истина. Но самата догма е 
лъжливо и злобно приписвана на нас. Защото ние не си представяме заедно със 
стоиците неизбежност, състояща се от непрекъсната последователност от причини, и 
някаква последователна серия от събития, съдържаща се в природата, а твърдим, че Бог 
разполага и управлява всичко – че от най-далечната вечност, според Своята мъдрост, 
Той е определил какво ще прави и сега чрез Своята сила изпълнява това, което е 
определил. Затова твърдим, че чрез Неговото провидение не само небето, земята и 
неодушевените предмети, но също и решенията и волята на хората са така управлявани, 
че да се движат точно в посоката, която Той е определил. 

Тогава какво, ще кажете вие, нищо ли не се случва случайно, нищо ли не е по 
вероятност? Отговарям, верни са думите на Василий Велики, че Съдба и Късмет са 
езически понятия; техният смисъл не трябва да заема блегочестивите умове. Защото 
ако всеки успех е Божие благословение, а нещастието и бедствието са Негово 
проклятие, в човешките дела не остава място за съдба и късмет. Също трябва да 
внимаваме в думите на Августин (Retract. lib. 1 cap. 1); “В моя труд Срещу 
академиците,” казва той, “съжалявам, че толкова често използвах думата Съдба; макар 
че възнамерявах да означа с нея не някаква богиня, а случайното течение на събитията 



във видимите неща, били те добри или зли. Оттук идват също и тези думи, вероятно, 
може би, за щастие, които никоя религия не забранява да се използват, макар че 
всичко трябва да се отнася към Божественото Провидение. Нито съм пропуснал да 
отбележа това, когато съм казал, че това, което простонародно се нарича Съдба, е също 
управлявано от скрит ред, и че това, което наричаме Случайност, е нищо друго освен 
смисълът и значението на онова, което е тайно. Вярно е, че говорех така, но се 
покайвам, че там споменевех Съдбата по този начин, когато виждам много лошия 
навик, който хората имат да казват, не както трябва, ‘Така беше угодно на Бога,’ а ‘Така 
беше угодно на Съдбата.’” Накратко, Августин навсякъде учи, че ако нещо бъде 
оставено на съдбата, светът се движи случайно. И макар че на друго място заявява 
(Quaestionum, lib. 83), че всички неща се извършват частично чрез свободната човешка 
воля, и частично по Божието Провидение, веднага след това показва какво има 
предвид, че хората също са ръководени от Провидението, когато приема като принцип, 
че не може да има по-голяма глупост от това да се твърди, че нещо се прави без 
Божието решение; защото така то би станало случайно. По която причина той също 
изключва случайността, която зависи от човешката воля, като малко по-нататък твърди 
с по-ясни понятия, че не трябва да се търси никаква друга причина за кое да е нещо 
освен Божията воля. Когато използва понятието позволение, значението, което той му 
придава, се вижда най-ясно от един единствен текст (De Trinity, lib. 3 cap. 4), където 
доказва, че Божията воля е върховната и първостепенна причина за всички неща, 
защото нищо не се случва без Неговата заповед или позволение. Той определено не си 
представя Бога като седящ безделно и наблюдаващ, когато решава да разреши нещо. 
Волята, която той представя като намесваща се в света, е, ако мога така да се изразя, 
активна (actualis) и затова не можеда се разбира като друго освен като причина. 

9. Истинските причини за събитията са скрити за нас. 

Но тъй като нашите мързеливи умове са далеч под висотата на Божественото 
Провидение, ние трябва да прибегнем за помощ до едно разграничение, което може да 
им помогне да се издигнат. Затова казвам, че макар че всички неща са наредени по 
волята и сигурната наредба на Бога, за нас, обаче, те са случайни – не защото си 
въобразяваме, че Съдбата управлява света и човечеството и преобръща по случайност 
всички неща (такава безсърдечна мисъл трябва да бъде далеч от всяко християнско 
сърце); но тъй като редът, начинът, целта и неизбежността на събитията са като цяло 
скрити в Божията воля, макар че е сигурно, че са направени от Божията воля, те 
изглеждат като случайни, тъй като такъв е външният вид, под който ни се представят, 
независимо дали ги разглеждаме в тяхното естество, или ги оценяваме според нашето 
познание и преценка. Например, нека предположим, че един търговец, след като е 
навлязъл в гората заедно с надеждни спътници, безразсъдно се отдели от своите 
спътници и се скита объркан докато падне в яма на разбойници и бъде убит. Неговата 
смърт не само е предвидена в Божиите очи, но и е била определена от Божията заповед. 
Защото се казва не само че Той е предвидял докъде се простира животът на всеки 
отделен човек, но и е определил и постановил границите, които не могат да бъдат 
преминати (Йов 14:5). Все пак, по отношение на нашата способност за разпознаване, 
всички тези неща изглеждат случайни. Тогава как трябва да се чувствува 
християнинът? Макар че ще смята, че всяко обстоятелство, което е довело до смъртта 
на този човек, е по своето естество случайно, той няма да има съмнение, че Божието 
Провидение е управлявало и насочвало съдбата според Божиите цели. Същото нещо 
важи и в случая с бъдещите вероятности. Всички бъдещи неща са несигурни за нас, 



изглеждат неясни като че ли могат да поемат във всякаква посока. Все пак, обаче, в 
нашите сърца остава убедеността, че нищо няма да стане, което Господ не е промислил. 

В този смисъл думата “съдба” се използва многократно в Еклесиаст (2:14-15; 
3:19; 9:2-3, 11), защото на пръв поглед хората не разбират първостепенната причина, 
която е скрита. И все пак, това, което се поучава в Писанието относно тайното Божие 
провидение, никога не е било така напълно изличено от човешкото сърце, че да не 
останат никакво искри, които винаги да светят в тъмнината. Така филистимските 
гадатели, макар че треперят в несигурност, приписват нещастната си “съдба” отчасти 
на Бога, и отчасти на случайността. Ако ковчегът, казват те, “тръгне по пътя към своята 
граница у Ветсемес, тогава Той ни е сторил това голямо зло; но ако не, тогава ние ще 
знаем, че не е Неговата ръка, която ни е поразила, но това ни е постигнало случайно” (1 
Царе 6:9). Наистина, глупаво е, когато предсказанието им се окаже невярно, да 
прибягват до случайността. Все пак ги виждаме принудени да не се осмеляват да 
смятат своето нещастие за случайно. Но начинът, по който Бог чрез юздата на Своето 
Провидение обръща събитията в каквато посока иска, ще се изяви от един 
забележителен пример. В самия момент, в който Давид е разкрит в пустинята Маон, 
филистимците нападат страната и Саул е принуден да замине (1 Царе 23:26, 27). Ако 
Бог, за да осигури безопасността на Своя служител, хвърли това препятствие на пътя на 
Саул, със сигурност не можем да кажем, че филистимците започнаха войната противно 
на човешките очаквания, са го направили по случайност. Това, което ни изглежда 
случайност, вярата ще разпознае като тайна подбуда от Бога. 

Причината не е винаги така очевидна, но ние несъмнено трябва да твърдим, че 
всички промени, които стават в света, стават по тайното действие на Божията ръка. В 
същото време това, което Бог е определил, макар че то трябва да стане, не е по своето 
естество неизбежно. Имаме познат пример в случая с костите на нашия Спасител. Тъй 
като Той взе на Себе Си тяло, подобно на нашето, никой здравомислещ човек няма да 
отрече, че костите Му можеха да бъдат строшени и все пак беше невъзможно те да 
бъдат строшени (Йоана 19:33, 36). Тук отново виждаме, че има добро основание за 
разграничението, което схоластиците правят между неизбежност secundum quid (според 
естеството, бел.прев.) и абсолютна неизбежност, и също между неизбежността на 
последвалото нещо и на следствието. Бог направи костите на Своя Син чупливи, макар 
че ги предпази от действително счупване; и така, по отношение на неизбежността на 
Неговата воля, направи невъзможно онова, което по естество би могло да стане. 

 

  



Глава Седемнадесета 

17. КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА УЧЕНИЕТО ЗА ПРОВИДЕНИЕТО. 
Тази глава може за удобство да се раздели на две части:  

I. Общо обяснение на учението за Божественото Провидение, доколкото то 
спомага за нестевлението и утешението на праведните, раздел 1 и особено раздели 2-12. 
първо, обаче, има опровержение на онези, които отричат, че светът е управляван от 
тайната и неизследима Божия воля; и на онези, които хвърлят вината за всяко нечестие 
върху Бога и нелепо твърдят, че упражняването в благочестие е безполезно, р. 2-5. след 
това е добавено свято разсъждение върху Божественото Провидение, което, в случая с 
преуспяването, е изобразено в самия живот, р. 6-11.  

II. Решение на две възражения от текстове на Писанието, които приписват 
покаяние на Бога и говорят за нещо като отменяне на Неговите постановления.  

Раздели. 

1. Обобщение на учението за Божественото Провидение.  
1. То обхваща бъдещето и миналото.  
2. То може да действува чрез обстоятелствата, без обстоятелствата и против 

обстоятелствата.  
3. Човечеството, и особено Църквата, е предмет на специална грижа.  
4. Начинът на управление обикновено е таен, но винаги праведен. По-пълно 

разглеждане на последното.  
2. Опровержение чрез текстове от Писанието на светското отричане, че светът е 

управляван от тайната Божия воля. Спасителна воля.  
3. Това учение за тайната Божия воля в управлението на света не подкрепя нито 

безбожието на едните, които хвърлят вината за своето нечестие върху Бога, нито 
заядливостта на другите, които отхвърлят обстоятелствата, нито грешката на онези, 
които пренебрегват задълженията на религията.  

4. По отношение на бъдещите събития учението за Божественото Провидение не 
противоречи на съзнателността в действията на човека.  

5. По отношение на миналите събития е нелепо да се твърди, че престъпленията не трябва 
да се наказват, защото били в съответствие с Божествените постановления  

1. Нечестивите се противопоставят на заявената Божия воля.  
2. Те са осъдени от съвестта си.  
3. Естеството и вината за престъплението е вътре в тях самите, макар че Бог ги 

използва като инструменти.  
6. Свято размишление върху Божественото Провидение.  

1. Всички събития стават според Божието предопределение.  
2. Всичко допринася в полза на праведните.  
3. Сърцата на хората и техните стремежи са в Божията ръка.  
4. Провидението бди за безопасността на праведните.  
5. Бог се грижи специално за Своите избрани.  

7. Продължение на размишленията за Провидението.  

6. Бог по различни начини обуздава и побеждава враговете на Църквата.  
7. Той управлява всички създания, дори самия Сатана, за доброто на Своите хора.  

8. Продължение на размишленията за Провидението.  

8. Той учи праведните на търпение и умереност. Примери. Йосиф, Йов и Давид.  
9. Той ги събужда от съня им и ги подтиква към покаяние.  

9. Продължение на размишленията.  



10. Обяснение на правилното използване на второстепенните причини.  
11. Когато праведните станат небрежни или безразсъдни в изпълнението на дълга 

си, Провидението им напомня за грешката им.  
12. То осъжда нечестията на неправедните.  
13. То произвежда правилен възглед за бъдещето, правейки Божиите слуги 

благоразумни, прилежни и действени.  
14. То ги прави да се оставят на Божията мъдрост и всемогъщество и в същото 

време ги прави прилежни в тяхното призвание.  
10. Продължение на размишленията.  

15. Макар че човешкият живот е атакуван от безброй злини, праведните, 
уповавайки в Божественото Провидение, се чувствуват съвършено сигурни.  

11. Използване на тези размишления.  
12. Във втората част на главата, справяне с две възражения.  

1. Че Писанието представя Бога като променящ Своето намерение, или разкайващ 
се, и че следователно Неговото Провидение не е непроменимо. Отговор на това 
първо възражение. Доказателства от Писанието, че Бог не може да се разкайва.  

13. Защо се приписва разкаяние на Бога.  
14. Второ възражение, че Писанието говори за отменяне на Божествените постановления. 

Отговор на възражението. Отговорът потвърден с един пример.  

(Тълкуване на Божественото Провидение по отношение на миналото и 
бъдещето, 1-5) 

1. Смисълът на Божиите пътища. 

Нещо повече, такава е склонността на човешкия ум да се впуска в празни 
лукавства, че става почти невъзможно за онези, които не виждат разумната и правилна 
употреба на това учение, да избягнат вплитането в сложни трудности. Затова ще бъде 
уместно тук да обърна внимание на целта, която Писанието има предвид, учейки, че 
всички неща са Божествено предопределени. 

И трябва да се отбележи, първо, че Божието Провидение трябва да се приема по 
отношение и на миналото, и на бъдещето; и второ, че управлявайки всички неща, то 
работи понякога чрез обстоятелства, друг път без обстоятелства, а понякога и против 
обстоятелствата. Накрая, целта на Бога е да покаже, че се грижи за целия човешки род, 
но е особено действен в управлението на Църквата, за която се грижи с по-голямо 
внимание. Нещо повече, трябва да добавим, че бащинското благоволение и 
добронамереност, както и суровостта на Бога в осъждението, често се виждат ясно в 
целия ход на Неговото Провидение, но понякога, тъй като причините за събитията са 
скрити, е възможно да възникне мисълта, че човешките дела се движат от слепия 
импулс на Съдбата, или нашето плътско естество ни подтиква да говорим така, като че 
ли Бог се наслаждава да си играе с хората като с топки. Вярно е, че ако с тихи и 
спокойни умове сме склонни да се учим, ще стане подробно изявено, че Божията воля е 
в съответствие с най-висшия разум, че Неговата воля е била или да научи Своите хора 
на търпение, поправи техните извратени страсти, укроти тяхната алчност, да ги свикне 
на себеотрицание, и да ги издигне от апатията; или, от друга страна, да събори 
горделивите, да победи хитростта на нечестивите, и да обърка заговорите им. Както и 
да избягват причините от нашия поглед, ние трябва да бъде уверени, че те всички са в 
Него и затова да възкликваме с Давид, “Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса; 
и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Теб; ако бих 



поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване” (Пс. 40:5). Защото 
докато нашите нещастия трябва винаги да ни напомнят за нашите грехове, та 
наказанието да ни подтикне към покаяние, нещо повече, виждаме, че има нещо повече 
в тайната воля на Неговия Баща от това да наказва всеки според това, което той 
заслужава. Защото Той каза за човека, който беше роден сляп, “нито поради негов грях, 
нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела” (Йоана 9:3). Тук, където 
нещастието предшествува дори раждането, нашият плътски разум мърмори, като че ли 
Бог е бил немилостив, като поразява така онези, които не са съгрешили. Но Христос 
заявява, ако очите ни са достатъчно отворени, трябва да разбираме, че в това 
представление се изявява ярко славата на Неговия Баща. 

Ние трябва да сме скромни, не като да принуждаваме Бога да ни дава сметка, а 
така да почитаме Неговите скрити съдби, че да смятаме Неговата воля за най-добрата 
от всички причини. Когато небето е покрито с гъсти облаци и се повдигне силна буря, 
тъмнината, която е пред очите ни, и гърмът, който удря в ушите ни и вцепенява 
сетивата ни с ужас, ни прави да си въобразяваме, че всяко нещо е хвърлено в смут, 
макар че на самото небе всичко продължава да бъде тихо и спокойно. По същия начин, 
когато бурния ход на човешките дела ни прави неспособни да звемаме решение, ние 
въпреки това трябва да твърдим, че Бог, в чистата светлина на Своята праведност и 
мъдрост, държи всички тези смутове в пълно подчинение и ги води към тяхната 
правилна цел. И определено по този въпрос много хора показват чудовищно 
невежество, въобразявайки си, че подчиняват Божиите дела на своите планове, и 
обсъждат Неговите тайни решения, както и прибързано преценяват неизвестните неща 
и то с по-голяма увереност отколкото когато съдят делата на смъртните хора. Кое може 
да бъде по-безумно от това да показваме скромност към хората, които са ни равни, и 
избираме по-скоро да възпрем преценките си вместо да си навлечем обвинение в 
безразсъдство, а в същото време арогантно да обиждаме скритите Божии съдби, съдби, 
за които подобава да издигаме и почитаме. 

2. Божието управление трябва да бъде гледано с уважение! 

Следователно, никой човек не може правилно и полезно да размишлява върху 
Божието провидение освен онзи, който осъзнава, че става въпрос за неговия Създател и 
Създателя на света, и в упражняването на смирението, което подобава, изявява и страх, 
и почитание. Затова в наши дни толкова много кучета разкъсват това учение с отровни 
зъби, или поне го атакуват с лаенето си, отказвайки да разрешат на Бога повече свобода 
отколкото техния разум позволява. Също, с каква ярост сме атакувани за това, че не се 
задоволяваме с предписанията на Закона, в които е обхваната Божията воля, и затова че 
твърдим, че светът се управлява от Неговите скрити решения? Като че ли нашето 
учение е въображение на нашия мозък, а не е изрично заявено от Духа и повторено в 
многобройни форми на изразяване! Тъй като някакво чувство на срам все пак ги 
възпира от това да посмеят да бълват богохулствата си срещу небето, та да дадат 
повече израз на своята ярост, те предпочитат да се заяждат с нас. 

Но ако откажат да признаят, че всяко събитие, което става в света, е управлявано 
от неизследимата Божия воля, нека да обяснят в какъв смисъл Писанието заявява, че 
“съдбите Му са голяма бездна” (Пс. 36:6). Защото когато Мойсей възкликва, че 
Божията воля “не е на небето, та да кажеш: Кой ще се качи за нас на небето да ни я 
донесе, за да я чуем и да я изпълняваме? Нито е оттатък морето, та да кажеш: Кой ще 
премине морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме?” (Вт. 30:12, 13), 



защото е била разбираемо обяснена в закона, следва, че трябва да има и друга воля, 
която е описана като “дълбока бездна.” Именно за тази воля Павел възкликва, “О колко 
е дълбоко богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими 
Неговите съдби и неизследими пътищата Му! Защото ‘Кой е познал ума на Господа, 
или кой му е бил съветник?” (Рим. 11:33, 34; ср. Ис. 40:13-14). Вярно е, че в закона и в 
благовестието са обхванати тайни, които далеч надхвърлят мярката на нашите 
разбирания; но тъй като Бог, за да даде на Своите хора способност да разбират онези 
тайни, които Той е благоволил да разкрие в Своето Слово, просвещава умовете им с 
дух на разбиране (Йов 20:3 или Ис. 11:2), те вече не са бездна, път, по който могат да 
вървят в безопасност – светило за краката им (Пс. 118:105) – светлина за живот (ср. 
Йоана 1:4; 8:12) – училище за ясната и сигурна истина. Но възхитителният начин на 
управление на света правилно е наречен бездна, защото, макар че лежи скрит от нас, 
той трябва да бъде почитан със страх. 

Мойсей красиво изразява двата възгледа с няколко думи. “Тайните неща,” казва 
той, “принадлежат на Господа нашия Бог, а откритите принадлежат на нас и на децата 
ни завинаги” (Вт. 29:29). Виждаме как ни заповядва не само прилежно да разсъждаваме 
върху закона, но и да гледаме с почитание към тайното Божие Провидение. Също, 
книгата Йов, за да държи умовете ни в смирение, съдържа описание на тази възвишена 
тема. Авторът на книгата, след като дава просторно описание на вселената и обсъжда 
подробно Божиите дела, накрая добавя, “Ето, това са само част от пътищата Му; и 
колко малко шепнене чуваме за Него!” (Йов 26:14). По която причина той, на друго 
място, разграничава между мъдростта, която обитава в Бога, и мярката на мъдрост, 
която е дал на човека (Йов 28:21, 23). След като обсъжда тайните на природата той 
казва, че мъдростта “е скрита от очите на всички живи”; че “Бог разбира пътя й.” 
Малко след това той добавя, че е казано, че тя може да бъде изследвана; защото “каза 
на човека: Ето, страх от Господа, това е мъдрост.” За това говорят думите на Августин, 
“Тъй като не знаем всичко, което Бог прави по отношение на нас по най-добрия ред, 
ние трябва добронамерено да действуваме според Закона и в някои неща да оставяме да 
дйествуват спрямо нас според Закона, тъй като неговото Провидение е непроменим 
Закон” (August. Quest. lib. 83 c. 27). Следователно, тъй като Бог взема за Себе Си 
правото да управлява света, право, което е непознато за нас, нека да бъде наш закон на 
скромност и трезвост да приемем Неговата върховна власт относно Неговата воля като 
наше единствено правило за справедливост и най-съвършена кауза за всички неща – не 
абсолютната воля, наистина, за която софистите дърдорят, когато чрез нечисто и 
безбожно разделяне отделят Неговата праведност от Неговата сила, а универсалното 
ръководно Провидение, от което не произтича нищо, което не е право, макар и 
причините за него да остават скрити. 

3. Божието Провидение не ни освобождава от отговорност. 

Онези, които са се научили на тази скромност, нито ще мърморят срещу Бога за 
миналите нещастия, нито ще Го обвиняват за своето си нечестие, както Омировият 
Агамемнон прави – “Ego d’ ouk hitios eimi, alla Zeus kai moira,” “Обвинявайте не мен, а 
Юпитер и съдбата.” От друга страна, те няма като младежа на Плавт да унищожат себе 
си в отчаяние, като че ли са отнесени от съдбата. “Обстоятелствата винаги са 
несигурни; вместо да правят това, което планират, хората само изпълняват съдбата си: 
ще бързам към скалата и там ще привърша моята съдба и моя живот.” Нито пък, по 
примера на друг, ще използват Божието име като прикритие за своите престъпления. 
Защото в друга комедия Ликонид се изразява така: “Бог ме накара: Вярвам, че боговете 



пожелаха така. Аз знам, че ако те не го желаеха, то нямаше да бъде извършено.” Вместо 
всичко това те ще изследват и ще се учат от Писанието на това, което е угодно на Бога, 
и под ръководството на Духа ще се стремят да го постигнат. Подготвени да следват 
Бога навсякъде, където ги призове, те ще покажат с примера си, че нищо не е по-
полезно от познанието на това учение, което извратените хора незаслужено атакуват, 
защото понякога с него нечестиво се злоупотребява. 

Нечестивите така се хвалят със своите глупави детинщини, че почти, както се 
казва, объркват небето със земята. Ако Господ е отбелязал момента на нашата смърт, 
той не може да бъде избягнат – излишно е да се стараем и да се предпазваме. 
Следователно, когато някой не се наема да ходи по път, за който чува, че е пълен с 
разбойници; когато друг вика лекар и се пълни с лекарства поради здравето си; трети се 
въздържа от груба храна, за да не нарани болнавия си организъм; а четвърти се 
страхува да живее в нестабилна къща; накратко, когато всички измислят и с големи 
усилия прокарват пътища, по които да достигнат целта на своите желания; те или 
всички са ненужни лекарства, използвани за да бъде поправена Божията воля, или 
Неговото сигурно постановление не определя границите на живота и смъртта, здравето 
и болестта, мира и войната и други неща, които хората според своето желание и 
нежелание се стремят чрез своите си усилия да осигурят или да избягнат. И тези 
дреболии трябва да ни водят дори до заключението че молитвите на праведните са 
неправилни, да не кажем излишни, тъй като те молят Господа да промисли за неща, 
които е постановил от вечността. И тогава, приписвайки всичко, което става, на 
Божието Провидение, те се правят, че не виждат Този, Който очевидно го е направил. 
Някой убиец е убил нукой почтен гражданин? Той, казват те, е извършил Божията воля. 
Някой е извършил кражба или прелюбодейство? Деянието е било предвидено и 
наредено от Господ, човекът е служител на Неговото провидение. Някой син е очаквал 
с безразличие смъртта на баща си без да се опита да го лекува? Не е можел да се 
противопостави на Бога, Който е предопределил така от вечността. Така всички 
престъпления получават имена на добродетели, тъй като били в съответствие с 
Божественото предопределение. 

4. Божието провидение не ни освобождава от дължимото благоразумие. 

По отношение на бъдещите събития Соломон лесно примирява човешкото 
благоразумие с божественото провидение. Защото докато осмива глупостта на онези, 
които си позволяват да предприемат нещо без Бога, като че ли не са управлявани от 
Неговата ръка, на друго място той се изразява така: “Сърцето на човека начертава пътя 
му, но Господ оправя стъпките му” (Пр. 16:9); показвайки, че вечните Божии 
постановления по никакъв начин не ни пречат, под Неговата воля, да промисляме за 
себе си и да подреждаме делата си. И причината за това е ясна. Защото онзи, който е 
определил границите на живота ни, едновременно с това ни е възложил грижата за 
него, осигурил ни е средства за запазването му, предупредил ни е за опасностите, на 
които сме изложени, и ни е дал предупреждения и лекарства, за да не бъдем затрупани 
от незнанието си. И така, нашето задължение е ясно, а именно, тъй като Господ ни е 
поверил защитата на живота ни – да го защитаваме; тъй като Той ни дава Своята помощ 
– да я използваме; тъй като Той ни предупреждава за опасности – да не се втурваме 
безумно; тъй като ни дава лекарства – да не ги пренебрегваме. Но се казва, че смъртни 
опасности няма да ни наранят, а на смъртните опасности не може да се противостои с 
никакви предпазни мерки. Но ако опасностите не са смъртоносни просто защото 
Господ ни е снабдил със средства да ги отблъскваме и преодоляваме? Вижте доколко 



вашето мислене е в съответствие с реда на божественото действие: Вие заключавате, че 
срещу опасността не трябва да се предпазваме, защото, ако не е смъртна, ще се 
избавите без предпазни мерки; докато Господ ви заповядва да да се пазите срещу нея 
именно защото Той е наредил тя да не е смъртна. Тези безумни кавгаджии пропускат 
онова, което е ясно пред техните очи, а именно, че Господ е снабдил хората с уменията 
на предпазливостта и благоразумието, за да ги използват в сътрудничество с Неговото 
провидение в запазването на живота им; докато, обратното, поради пренебрежение или 
ленивост, те довеждат върху себе си злините, които Той е изпратил към тях. Как става 
така, че един предвидлив човек, докато внимава за своята безопасност, се избавя от 
надвисналите злини; докато глупавия, поради неразумно безразсъдство, загива, освен 
ако не се приеме, че благоразумието и глупостта в двата случая са инструменти на 
Божественото действие? Бог е благоволил да скрие от нас всички бъдещи събития, за да 
се подготвяме за тях като несигурни, и да не преставаме да използваме дадените ни 
предпазни мерки, докато те бъдат преодоляни или са се оказали твърде големи за 
нашите възможности. Затова и преди това отбелязах, че Божието Провидение не се 
намева просто; но, като използва обстоятелствата, възприема видима форма. 

5. Божието провидение не оправдава нашето нечестие. 

Спорд същия тип хора миналите събития се приписват неправилно и неразумно 
на простото провидение. Тъй като всички случайности зависят от него, следователно, 
нито кражбите, нито прелюбодействата, нито убийствата биват извършвани без 
намесата на божествената воля. Тогава, питат те, защо трябва убиецът да бъде наказван 
за това, че е ограбил онзи, когото Господ е решил да накаже с бедност? Защо трябва 
убиецът да бъде наказван за това, че е убил онзи, чийто живот Господ е прекъснал? Ако 
всички такива хора служат на Божията воля, защо да бъдат наказвани? Аз отричам, че 
те служат на Божията воля. Защото не можем да кажем, че онзи, който бива движен от 
нечестив ум, изпълнява служение под Божието постановление, когато той само следва 
своите зли желания. Покорява се на Бога онзи, който, бивайки обучен в Неговата воля, 
бърза в посоката, в която Бог го призовава. Но как биваме обучени освен чрез Неговото 
Слово? Следователно, тъй като това, което трябва да имаме предвид като действуваме, 
е волята, заявено в Неговото Слово, Бог не изисква от нас нищо друго освен онова, 
което ни заповядва. Ако замисляме нещо обратно на Неговите предписания, това не е 
покорство, а неподчинение и престъпление. Но ако Той не го е пожелал, ние не бихме 
могли да го направим. Признавам това. Но като действуваме нечестиво, правим ли това 
с цел да Му се покорим? Със сигурност Той не заповядва това. Не, ние се втурваме не 
като мислим какво желае Той, а така подбуждани от нашите си страстни похоти, че, 
съзнателно се бунтуваме против Него. И по този начин, докато действуваме нечестиво, 
ние служим на Неговото праведно предопределение, тъй като в Своята безгранична 
мъдрост Той знае добре как да използва лошите оръдия за добри цели. И виждаме 
колко абсурден е този начин на разсъждение. Такива хора биха направили 
престъпленията да не се наказват в техните извършители, защото не били извършени 
без Божието определение. 

Допускам и нещо повече – че крадците и убийците, и другите злотворци, са 
оръдия на Божието Провидение, тъй като са използвани от самия Господ да изпълняват 
присъди, които Той е решил да нанесе. Но отричам, че това представлява оправдание за 
техните злодеяния. Защо? Дали те въвличат Бога в същото нечестие заедно със себе си, 
или дали прикриват извратеността си с Неговата праведност? Те не могат да оправдаят 
себе си, защото тяхната собствена съвест ги осъжда: те не могат да обвинят Бога, тъй 



като сами в себе си съдържат цялото нечестие, и нищо не е в Него освен законната 
употреба на тяхното нечестие. Но се казва, че Той действува чрез тях. И откъде, питам 
аз, идва вонята от мъртвото тяло, което бива изложено и гние на горещината от 
слънцето? Всички виждат, че тя е възбудена от слънчевите лъчи, но никой поради това 
не казва, че лошата миризма е в тях. По същия начин, когато естеството и вината за 
нечестието принадлежат на нечестивия, защо трябва да се смята, че Бог извършва 
някаква нечистота, когато го използва като Свое оръдие според благоволението Си? 
Така отхвърляме това кучешко заяждане, което наистина лае отдалеч срещу Божията 
справедливост, но не може да я достигне! 

(Размишления върху Божиите пътища в Неговото провидение: щастието в 
това да разпознаваш действията на провидението, 6-11) 

6. Божието провидение като утеха за вярващите. 

Тези клевети, или по-скоро безумни бълнувания, ще бъдат лесно разсеяни от 
едно чисто и свято размишляване върху Божественото Провидение, размишляване, 
каквото благочестието изисква, та от него да извлечем най-добрия и най-сладкия плод. 
Така християнинът, като е напълно уверен, че всичко става според Божията наредба и 
че нищо не става случайно, винаги ще насочва погледа си към Него като главната 
причина за събитията, като в същото време отдава дължимото място на 
второстепенните причини. След това той няма да има съмнение, че специално 
провидение бди за неговото запазване и няма да пострада от нищо, което да не се 
обърне за негово добро и безопасност. Но тъй като действите на провидението е първо 
с хората и след това с другите създания, той ще бе се чувствува уверен, е Божието 
провидение владее и над двете. По отношение на хората, добри или лоши, той ще 
признае, че техните решения, желания, цели и способности са така под Неговата ръка, 
че Той има пълната власт да ги обърне във всякаква посока и да ги ограничава според 
желанието Си. 

Фактът, че специално провидение бди над безпасността на вярващите, се 
свидетелствува от огромен брой най-ясни обещания. “Възложи на Господа това, което 
ти е възложил, и Той ще те подпре; никога не ще допусне да се поклати праведният” 
(Пс. 55:22; ср. Пс. 54:23). “И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи 
за вас” (1 пет. 5:7). “Който живее под покрива на Всевишния, той ще обитава под 
сянката на Всемогъщия” (Пс. 91:1; 90:1). “Който докосва вас, докосва зеницата на окото 
Ми” (Зах. 2:8). “Имаме укрепен град: Господ ще назначи спасение за стените и 
укрепленията” (Бит. 15:1; Ер. 1:18; 15:20). “Може ли жена да забрави сучещото си дете, 
та да не се смили над детето на утробата си? Обаче, те ако ида забравят, Аз все пак 
няма да те забравя” (Ис. 49:15). Нещо повече, главната цел на историческите книги на 
Писанието е да покажат, че пътищата на Неговите светии са така внимателно пазени от 
Господа, че да ги предпази дори да не ударят крака си в камък (ср. Пс. 91:12). 

Следователно, както преди малко правилно оборихме възгледа на онези, които 
си измислят общо провидение, което не благоволява да се грижи специално за всяко 
създание, така е от най-голяма важност специално да осъзнаем тази грижа към нас 
самите. Затова нашият Спасител, след като заявява, че дори едно врабче не пада на 
земята без това да е волята на Неговия Баща (Мат. 10:29), незабавно прави извода, че 
тъй като сме по-ценни от много врабчета заедно, ние трябва да смятаме, че Бог се 
грижи по-внимателно за нас (Мат. 10:31). Той дори отива до там, че да ни уверява, че и 



космите по главата ни са преброени (Мат. 10:30). Какво повече можем да желаем, ако 
дори един косъм от нашата глава не може да падне, ако това не е по Неговата воля? 
Говоря не просто за човешкия род като цяло. Тъй като Бог е избрал Църквата за Свое 
жилище, не може да има съмнение, че като я управлява, Той дава специални изявления 
на Своята бащинска грижа. 

7. Божието провидение в преуспяването. 

Като е утвърден от тези обещания и примери, Божият служител ще добави 
текстовете, които учат, че всички хора са под Неговата власт, било то за да спечели 
умовете им или да обуздае тяхното нечестие и да им попречи да вредят. Защото Господ 
е Който ни дава благоразположение, не само в онези, които ни желаят доброто, но и в 
очите на египтяните (Изх. 3:21), като по различни начини побеждава злобата на нашите 
врагове. Понякога Той ги лишава от всякакъв разум, така че да не могат да 
предприемат нищо мъдро или трезво. По този начин Той изпраща Сатана да бъде лъжа 
в устата на всички пророци, за да заблуди Ахав (3 Царе 22:22), чрез съвета на 
младежите така заслепи Ровоам, че неговата глупост го лиши от царството му (3 Царе 
12:10, 15). Понякога, когато им оставя някакъв разум, Той така ги изпълня с ужас и така 
ги слисва, че не могат да желаят, нито да планират изпълнението на онова, което са 
замислили. Понякога също, след като им позволява да опитат това, което страстта и 
яростта им внушават, Той навреме ги прекъсва и не им позволява да завършат това, 
което са започнали. Така съветът на Ахитофел, който би бил смъртоносен за Давид, 
беше провален преди времето си (2 Царе 17:7, 14). Така, за доброто и безопасността на 
Своите хора Той управлява всички създания, дори и самия дявол, който, както 
виждаме, не смее да опита нищо против Йов без Неговото позволение и заповед (Йов 
1:12). 

Това познание задължително е последвано от благодарност в преуспяването, 
търпение в нещастието и невероятна сигурност за бъдещите времена. Следователно, 
всяко нещо, което се оказва ползотворно и според волята на християнина, той ще го 
припише изцяло на Бога, било то че е опитал Неговото благоволение чрез 
посредничеството на хора, или е бил подпомогнат от неодушевени създания. Защото 
той ще разсъждава в себе си така: Определено Господ е този, Който предразположи 
умовете на тези хора в моя полза, привързвайки ги към мен, за да ги направи оръдия на 
Своята доброта. При изобилна жътва ще мисли, че Господ е който внимава на небето, 
та небесата да внимават на земята, и самата земя да внимава за своето потомство; в 
други случаи Той няма да има съмнение, че дължи целия си успех на божественото 
благословение, и, увещаван от толкова много обстоятелства, че чувствува, че е 
невъзможно да бъде неблагодарен. 

8. Сигурността относно Божието провидение ни помага във всички нещастия. 

Ако някакво нещастие го сполети, той веднага ще издигне ума си към Бога, 
Чиято ръка е най-действена в това да влага в нас търпение и тиха умереност на ума. 
Ако Йосиф беше съсредоточил мислите си върху предателството на своите братя, той 
никога не би възстановил братската си любов към тях. Но обръщайки се към Господа, 
той забрави раната и беше така склонен към доброта и милост, че дори доброволно 
утешава братята си, казвайки им, “Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме 
продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота.” “Вие наистина 
намислихте зло против мен; но Бог го намисли за добро” (Бит. 45:5; 50:20). Ако Йов се 



беше съсредоточил върху халдейците, от които беше ограбен, той незабавно би бил 
изпълнен с мъст, но разпознавайки Господната ръка, утеши себе си с това най-красиво 
чувство: “Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господнето име” (Йов 1:21). 
Така когато Давид беше нападнат от Семей с камъни и проклятия, ако беше 
съсредоточил очите си върху човека, би подикнал своите хора да отмъстят за раните; но 
осъзнавайки, че той не действува без подтик от Господа, ги успокоява. “Остави го да 
кълне,” казва той, “защото Господ му е заповядал” (2 Царе 16:11). Със същата юзда той 
на друго място възпира своята прекомерна скръб, “Онемях, не си отворих устата, 
защото Ти направи това” (Пс. 39:9). Ако няма по-ефективно лекарство за гнева и 
нетърпението, със сигурност не е малък напредъкът на онзи, който се е научил така да 
разсъждава върху Божественото Провидение, че да може винаги да довежда ума си до 
тези мисли, Господ го е пожелал, следователно трябва да го понеса; не само защото е 
незаконно да се боря с Него, но и защото Той не желае нищо, което не е праведно и 
уместно. Всичко се свежда до това. Когато сме несправедливо нападани от хора, 
пренебрегвайки тяхната злоба (което само може да утежни скръбта ни и да настрои 
умовете ни за възмездие), нека да помним, че трябва да се издигнем до Бога и да се 
научим да смятаме за сигурно, че всичко, което някой враг нечестиво извършва срещу 
нас, е позволено и е изпратено по Божията праведна наредба. 

Павел, за да подтисне нашето желание да отмъщаваме за несправедливостта, 
мъдро ни напомня, че воюваме не срещу плът и кръв, а срещу нашия духовен враг 
даволът, за да се приготвим за битката (Еф. 6:12). Но за да подтиснем всички подбуди 
на страстта, най-полезно е да осъзнаваме, че Бог дава способност на дявола, както и на 
всички нечестиви, да воюва, и седи като съдия, за да изпита нашето търпение. 

Но ако нещастията и бедствията, които ни притискат, стават без 
посредничеството на хора, нека си припомним учението за Закона (Вт. 28:1ff.), че всяко 
преуспяване произхожда от Божието благословение и че всяко нещастие произхожда от 
Неговото проклятие. И нека да треперим от ужасното порицание, “И ако от това не се 
поправите към Мен, но ходите противно на Мен, тогава ще ходя и Аз противно на вас” 
(Лев. 26:23, 24). Тези думи осъждат нашата затъпялост, когато според нашите плътски 
чувства, смятайки, че всичко, което става е по някакъв начин случайно, ние нито 
биваме съживени от Божията доброта за да Му се поклоним, нито Неговите удари ни 
подбуждат към покаяние. И именно по тази причина Еремия (Пл.Ер. 3:38) и Амос 
(Амос 3:6) спореха разгорещено спореха с юдеите за това, че не вярват, че и доброто и 
злото идват от Божията наредба. В същия смисъл са думите в Исая, “Аз създавам 
светлината и творя тъмнината; правя мир, творя и зло! Аз, Господ, съм Който правя 
всичко това” (Ис. 45:7). 

9. Не пренебрегвайте вторичните причини! 

В същото време християнинът няма да пренебрегва второстепенните причини. 
Защото, макар да смята онези, чрез които бива облагодетелствуван, за служители на 
божествената доброта, той няма поради това да ги подмине, като че ли тяхната доброта 
не заслужава благодарност, а чувствувайки се искрено задължен към тях, с готовност 
ще признае дълга си и ще се старае, според способностите си, да се отплати. Накратко, 
в благословенията, които получава, той ще почита и възхвалява Бога като 
първостепенна причина, но също и ще почита хората като негови служители и ща 
осъзнава истината, че по Божията воля той е под задължение към онези, чрез чиято 
ръка Бог е благоволил да му покаже добротата Си. Ако понесе някаква загуба поради 



небрежност или неблагоразумие, той наистина ще вярва, че е Господната воля това да 
стане, но в същото време ще припише вината на себе си. Ако някой, за който е бил 
длъжен да се грижи, но се е отнесъл небрежно, е отнесен от болест, макар да осъзнава, 
че човекът е достигнал границата, отвъд която е невъзможно да премине, с това той 
няма да намали своята вина, а, тъй като не е бил прилежен да изпълни вярно дълга си 
към него, ще се чувствува така, като че човекът е починал поради неговата престъпна 
небрежност. Далеч по-малко там, където, в случаи на кражба и убийство, е имало 
измама и преднамерена злоба, той ще ги оправдава с Божественото Провидение, но в 
едно и също престъпление ще разпознава и Божията справедливост, и човешкото 
нечестие, както всяко от тях е отделно изявено. 

Но особено при бъдещите събития той ще отчита такива второстепенни 
причини. Ако не е останал в бедствие без човешка помощ, която може да използва за 
своята безопасност, той ще я сметне за божествено благословение; но с това няма да 
бъде ленив да вземе мерки или да се бави в използването на помощта от онези, които 
притежават средствата да му помогнат. По отношение на всяка помощ, която 
създанията могат да му предоставят като ръце, които са му дадени от Господа, той ще 
ги използва като законни оръдия на Божественото Провидение. И тъй като е несигурен 
какъв ще е резултатът от каква да е работа, с която се заема (освен че знае, че във 
всичко Господ ще промисли за негово добро), той ревностно ще се стреми към онова, 
което смята за най-добро, доколкото неговите способности му позволяват да прецени. 
Като предприема своите мерки, той няма да бъде отнесен от своите си представи, а ще 
възложи всичко и ще се остави на Божията мъдрост, та под Неговото ръководство да 
бъде воден по правилния път. Обаче, неговото упование във външна помощ няма да 
бъде такова, че самото присъствие на тази помощ да го прави да се чувствува уверен, а 
липсата й да го изпълва с объркване, като че ли е изоставен. Умът му винаги ще бъде 
съсредоточен единствено върху Божието Провидение и няма да позволи никакви 
съображения относно настоящите обстоятелства да го отделят от постоянното 
съзерцание на това провидение. Така Йоав, макар да признава, че изходът от битката е 
изцяло в ръката на Господа, с това не става пасивен, а усърдно върши онова, което 
подобава на неговото призвание, “Дерзай,” казва той, “и нека бъдем мъжествени за 
хората си и за нашия Бог; а Господ нека извърши каквото Му се вижда угодно” (2 Царе 
10:12). Същото убеждение, което ни освобождава от безразсъдството и лъжливата 
увереност, ще ни подтиква към постоянна молитва, докато в същото време изпълва 
умовете ни с добра надежда, дава ни способност да се чувствуваме в безопасност и и да 
се противопоставяме на всички опасности, с които сме заобиколени. 

10. Без увереност в Божието провидение животът би бил непоносим. 

Тук убедително ни се напомня за неоценимото щастие на благочестивия ум. 
Безброй са злините, които нападат човешкия живот и представят смъртта в много 
различни форми. Да не отиваме отвъд себе си, тъй като тялото е резервоар, хранилище 
на хиляди болести, и човек не може да се движи без да носи със себе си много форми 
на унищожение. Неговият живот в известен смисъл е преплетен със смъртта. Защото 
какво друго може да се каже там, където горещината и студът носят еднакви 
опасности? Така в каквато и посока да се обърнете, всички заобикалящи предмети не 
само могат да нанесат вреда, но и почти открито заплашват и изглежда представляват 
незабавна смърт. Качете се на кораба, и смъртта е на разстояние ширината на една 
дъска от вас. Качете се на кон, и спъването на крака му застрашава живота ви. Вървете 
по улиците, и всяка керемида по покривите е източник на опасност. Ако има остър 



инструмент в ръката ви или в ръката на приятеля ви, това представлява възможна 
вреда. Всички диви зверове са толкова много същества, въоръжение за вашето 
унищожение. Дори в градина, оградена с високи стени, където всичко служи за 
наслада, понякога ще се промъкне змия. Къщата ви, постоянно изложена на огън, ви 
заплашва с бедност през деня и с унищожение през нощта. Нивите ви, изложени на 
градушка, мана, суша и други щети, носят против вас безплодие и с него глад. Не 
казвам нищо за отрова, предателство, грабеж, някои от които ни нападат в къщи, а 
други ни следват когато сме навън. Сред всички тези беди не трябва ли човекът да бъде 
много нещастен, като някой, който, повече мъртъв отколкото жив, с трудност извлича 
от себе си неспокоен и слаб дъх, като че ли остър меч непрекъснато виси над врата му? 

Може да се каже, че тези неща рядко се случват, или поне не винаги, а за някои 
хора определено никога. Признавам това; но тъй като примерът на другите ни напомня, 
че те могат да се случат и на нас и че нашият живот не е изключение, невъзможно е да 
не се страхуваме и ужасяваме, като че ли ще нападнат и нас. Какво по-мъчително може 
да си представим от такова треперене? Добавете към това, че е нещо като обида към 
Бога, когато се казва, че човекът, най-благородното от създанията, стои изложен на 
всеки сляп и случаен удар на съдбата. Тук, обаче, говорим само нещастието, в което 
човекът би се намирал, ако беше поставен под властта на случайността. 

11. Сигурността относно Божието провидение влага радостно упование в 
нашите сърца. 

Но веднъж като светлината на Божественото Провидение е осветила душата на 
вярващия, той е облекчен и освободен, не само от изключителния страх и 
безпокойство, които преди това са го подтискали, но и от всякакви грижи. Защото както 
преди правилно е треперел от представата за случайността, така може уверено да 
възложи себе си на Бога. Това, казвам аз, е неговата утеха, че неговият небесен Баща 
така обхваща всичко под Своята власт – така управлява всичко с едно кимване – така 
регулира всичко чрез Своята мъдрост, че нищо не става освен според Неговата наредба; 
че приет в Неговото благоволение и възложен на грижата на ангели, нито огън, нито 
вода, нито меч могат да го наранят, освен доколкото Бог, техният Господар, благоволи 
да позволи. Защото така се пее в псалма, “Защото Той ще те избавя от примката на 
ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; и под крилата Му ще прибегнеш; 
Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която 
лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава по пладне,” и 
т.н. (Пс. 91:2-6). Оттук идва и ликуващата увереност на светиите, “Господ е откъм мен; 
няма да се уплаша; какво може да ми стори човек?” Ако се опълчи против мен и 
войска, сърцето ми няма да се уплаши.” “Да, и в долината на мрачната сянка ако ходя, 
няма да се уплаша от зло” (Пс. 118:6; 27:3; 23:4). 

Кака става така, питам аз, че тяхната увереност никога на отслабва, освен 
защото докато светът видимо се движи случайно, те знаят, че Бог действува навсякъде 
и се чувствуват уверени, че Неговата работа ще бъде тяхната безопасност? Когато 
бъдат нападани от дявола и нечестивите хора, ако не бяха утвърждавани чрез 
напомняне и размишления върху Провидението, те по необходимост би трябвало 
веднага да изгубят надежда. Но когато осъзнават, че дяволът и цялото множество на 
безбожните са въвъ всяко направление държани от Божията ръка като с юзда, за да не 
могат нито замислят някакво злодеяние, нито да планират това, което са замислили, 
нито пък когато вече са планирали, да помръднат и един-единствен пръст за да 



извършат, освен доколкото Той позволява, дори доколкото Той заповяда; че те не само 
са вързани от Неговите окови, но и дори са принудени да Му служат – когато 
праведните мислят за всички тези неща, те имат изобилни основания за утеха. Защото, 
както е във властта на Господа да подклажда яростта на такива врагове и да я обръща и 
предназначава според благоволението Си, така е в Неговата власт да определя мерките 
на края, за да ги възпре от това да се освободят и да се отдадат на лудостта си. 

Подкрепян от това убеждение, Павел, който на едно място казва, че неговото 
пътуване е било възпряно от Сатана (1 Сол. 2:18), на друго решава, с Божието 
позволение, да го предприеме (1 Кор. 16:7). Ако беше само казал, че Сатана е 
препятствието, можеше да изглежда, че му дава твърде голяма власт, като че ли е 
способен дори да осуетява Божиите решения; но сега, когато прави Бога върховната 
власт, от чието позволение зависят всички пътувания, той показва, че колкото и Сатана 
да замисля, той не може да извърши нищо освен доколкото Бог благоволява да 
заповяда. По същата причина Давид, като разглежда различните превратности, през 
които преминава човешкият живот докато се развива и всъщност се люшка насам-
натам, се връща към това прибежище, “В Твоито ръце са времената ми” (Пс. 31:15). 
Той можеше да каже пътя на живота или времето в единствено число, но под времена е 
искал да изрази, че колкото и несигурно да е положението на човека, превратностите, 
които стават, са под божествено ръководство. Затова Расин и царя на Израил, след като 
се съюзиха за унищожението на Юда и изглеждаха като факли, разпалени да унищожат 
и погълнат земята, са наречени от пророка “опашки на димящи главни” (тоест могат да 
изпускат само малко дим) (Ис. 7:4). Така Фараонът, когато беше обект на 
страхопочитание за всички поради своето богатство и сила и множеството на войските 
си, е сравнен с най-голямото от дивите животни, докато войските му са сравнени с 
риби; и Бог заявява, че ще хване и началника, и неговата войска на Своите куки и ще ги 
влачи накъдето пожелае (Езек. 29:4). С други думи, за да не оставаме твърде дълго на 
това, обърнете внимание и веднага ще осъзнаете, че непознаването на Провидението е 
най-голямото от всички нещастия, а познанието за него най-висше щастие. 

(Отговори на възражения, 12-14) 

12. За Божието “разкаяние.” 

Би било казано достатъчно за Божието Провидение, доколкото е полезно за 
здравото учение и утехата на вярващите (защото относно задоволяването на 
любопитството на глупавите, това е нещо, което не може да бъде направено и не трябва 
да бъде опитвано), ако не оставаха няколко текста, които изглежда внушават, обратно 
на възгледа, който вече обяснихме, че Божията воля не е твърда и установена, а се 
променя с промените в земните дела. Първо, по отношение на земните дела се казва, че 
Той се разкая че е направил човека (Бит. 6:6), и че е издигнал Саул да бъде цар (1 Царе 
15:11), и че ще се разкае за злото, което е решил да нанесе на Своите хора веднага като 
види някакво поправление в тях (Ер. 18:8). Второ, понякога се казва, че Неговите 
постановления биват отменени. Чрез Йона Той заяви на ниневийците, “Още 
четиридесет дена и Ниневия ще бъде разрушена,” но незабавно с тяхното покаяние 
реши по-милостива присъда (Йона 3:4-10). След като чрез устата на Исая даде на 
Езекия да разбере за смъртта си, беше трогнат от неговите сълзи и молитви да я отложи 
(Ис. 38:1, 5; 4 Царе 20:1, 5; ср. 2 Лет. 32:34). От това може да се твърди, че Бог не е 
установил човешките дела чрез вечно постановление, а според заслугите на всеки 



отделен човек, и както определи като праведно и справедливо, решава всяка година, 
ден и час. 

Колкото за разкаянието, трябва да твърдим, че че то не може да съществува в 
Бога повече отколкото могат да съществуват в Него невежество, грешки или безсилие. 
Ако никой човек съзнателно или с желание не се снижава до необходимостта от 
покаяние, не можем да припишем разкаяние на Бога без да кажем или че Той не знае 
какво ще стане, или че не може да го избегне, или че се втурва прибързано или 
неразумно към някакво решение, а след това веднага съжалява за него. Но колко далеч 
е това от смисъла, който има предвид Святия Дух, че в самото споменаване на 
разкаяние Той заявява, че Бог не е повлиян от никакво чувство на съжаление, и че не е 
човек та да се разкайва. И трябва да се отбележи, че в същата глава двете неща са така 
свързани, че сравняването на текстовете възхитително премахва видимото 
противоречие. Когато се казва, че Бог се разкайва за това, че е направил Саул цар, 
понятието “промяна” е използвано образно. Веднага след това се добавя, “Силният на 
Израил няма да излъже, нито да се разкае; защото Той не е човек та да се разкайва” (1 
Царе 15:29). В тези думи Неговата непроменимост е ясно потвърдена без никакви 
образи. Откъдето е сигурно, че, като управлява човешките дела, Божието 
предопределение е вечно и превъзхожда всяко нещо подобно на разкаяние. Дори 
Неговите врагове са принудени да свидетелствуват, че не може да има съмнение 
относно Неговото постоянство. Защото Валаам, дори против волята си, не се сдържа да 
не възкликне, “Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае; Той каза и 
няма ли да извърши? Той говори и няма ли да го тури в действие?” (Чис. 23:19). 

13. Писанието говори за Божието “разкаяние” за да е снизходително към 
нашето разбиране. 

Какво се има тогава предвид с понятието разкаяние? Същото се има предвид от 
други форми на изразяване, в които Бог е описан пред нас в човешки качества. Тъй като 
нашата слабост не може да достигне Неговата висота, всяко описание, коетополучаваме 
за Него, трябва да бъде снижено до нашите способности, за да бъде разбираемо. И 
методът на снижаването е да Го представи не такъв, както наистина е, а какъвто ние си 
Го представяме. Макар че Той не подлежи на никакво чувство или вълнение, Той 
заявява, че се гневи на нечестивите. Затова, когато чуем, че Бог се гневи, не трябва да 
си представяме, че в Него има някаква емоция, а трябва да смятаме, че този израз на 
речта е пригоден за нашите възприятия, като Бог ни се явява като разпален и 
раздразнен винаги, когато упражнява съд, така че не трябва да си представяме под 
понятието разкаяние нещо повече освен промяна в действията, като хората имат навика 
да изразяват своето недоволство от такава промяна. Затова, тъй като всяка промяна 
сред хората епредназначена като поправление на това, което не е приятно, а 
поправлението идва от покаянието, същото понятие, когато е използвано спрямо Бога, 
просто означава, че Той променя посоката на действието Си. В същото време няма 
обръщане на Неговото решение или воля, няма и промяна в Неговите чувства.Това, 
което Той от вечността е предвидял, одобрил, постановил, Той го изпълнява с 
непроменливо еднообразие, колкото и внезапна да е промяната за човешкото око. 

14. Бог твърдо изпълнява Своя план. 

Нито пък Свещената История, докато разказва, че унищожението, което е било 
прогласено на ниневийците, е било отменено (Йона 3:10), и животът на Езекия, след 



съобщение за смъртта, е бил продължен, намеква, че Божиите постановления са били 
отменени (Ис. 38:5). Онези, които мислят така, се мъчат под заблуда относно смисъла 
на заплашването, което, макар че твърди нещо просто, въпреки това съдържа в себе си 
скрито условие, което зависи от резултата. Защо Господ изпрати Йона при ниневийците 
да предскаже разрушаването на града им? Защо Исая даде на Езекия съобщение за 
смъртта му? Той можеше да ги унищожи и без послание, което да предупреждава за 
нещастието. Но е имал предвид нещо друго отколкото просто да ги предупреди за 
смъртта, което е можело да им даде да видят от разстояние преди да е дошло. Именно 
защото Той не искаше те да бъдат унищожени, а преобразени, и чрез това ги спаси от 
унищожение. Когато Йона пророкува, че след четиридесет дена Ниневия ще бъде 
разрушена, той го направи за да предотврати разрушението. Когато Езекия беше 
възпрепятствуван да се надява за по-дълъг живот, това беше за да получи по-дълъг 
живот. Кой не вижда, че чрез такива заплахи Бог иска да подбуди към покаяние онези, 
които е изпълнил с ужас, за да избягнат осъждението, което техните грехове 
заслужават? Ако това е така, самото естество на случая ни задължава да осъзнаем 
скритото условие в едно просто изявление. 

Това се потвърждава и от подобни случаи. Когато Господ смъмря цар Авимелех 
за това, че е отнел жената на Авраам, Той използва тези думи: “Ето, ти умираш поради 
жената, която си взел; защото тя си има мъж.” Но след извинението на Авимелех казва 
така: “Сега върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за теб и ще 
останеш жив; но ако не я върнеш, знай, че непременно ще умреш, ти и всички твои” 
(Бит. 20:3, 7). Виждате, че чрез първото изявление той създава дълбоко впечатление в 
ума му, за да го направи искрено да желае да се поправи, а с второто ясно обяснява 
Своята воля. Тъй като и другите текстове могат да бъдат обяснение по този начин, не 
трябва да си правим от тях заключението, че Господ по някакъв начин се е отказал от 
Своето предишно решение, защото е отменил това, което е прогласил. Когато, като 
обявява наказание, Той увещава към покаяние онези, които желае да пожали, Той 
прокарва пътя за Своето вечно постановление, а не го променя в един дъх нито във 
воля, нито в говорене. Единствената разлика е, че не изразява в толкова много срички 
онова, което лесно се разбира. Думите на Исая трябва да останат верни, “Защото 
Господ на Силите взе решение, и кой ще го осуети? И ръката Му е простряна, и кой ще 
я върне назад?” (Исая 14:27). 

 

  



Глава Осемнадесета 

18. ДЕЙСТВИЯТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ОТ БОГА, МАКАР 
ЧЕ ТОЙ ОСТАВА БЕЗ ВСЯКАКВО ПЕТНО. 

Тази последна глава на Книга Първа се състои от три части:  

I. Като се казва по-горе, че Бог насочва всички нечестиви и дори самия 
Сатана според волята Си, се поставят три възражения. Първо, че това става с 
позволението, а не по волята на Бога. На това възражение има двоен отговор, едно, че 
ангелите и хората, добри и лоши, не правят нищо, освен онова, което е определено от 
Бога; второ, че всички действия са тайно насочвани към тяхната цел от тайното Божие 
вдъхновение, р. 1, 2.  

II. Второто възражение е, че има две противоположни воли в Бога, ако чрез 
тайно решение Той постановява това, което открито забранява в Закона. Опровержение 
на това възражение, р. 3.  

III. Третото възражение е, че Бог бива направен начинател на всяко нечестие 
когато се казва, че Той не само използва посредничеството на нечестивите, но също 
управлява техните решения и чувства, и че така нечестивите са наказвани 
несправедливо. Опровержение на това възражение в последния раздел.  

Раздели. 

1. Плътският ум е източник на възраженията, които са подвигнати срещу Божието 
Провидение. Опровержение на първото възражение, което прави разлика между 
Божието позволение и Божията воля. Ангелите и хората, добри и лоши, не правят нищо 
освен онова, което е постановено от Бога. Доказване на това чрез примери.  

2. Всички скрити действия са насочвани към своята цел от невидимата, но праведна 
подбуда на Бога. Примери с отговори на възраженията.  

3. Тези възражения произхождат от дух на гордост и богохулство. Опровержение на 
възражението, че трябва да има две противоположни воли в Бога. Защо една проста 
воля в Бога изглежда за нас множествена.  

4. Опровержение чрез примери на възражението, че Бог е начинател на греха. Отговорът и 
увещанието на Августин.  

1. Не просто “позволение”! 

От други текстове, в които се казва, че Бог ръководи или насочва самия Сатана и 
всички нечестиви според Своята воля, възниква един по-труден въпрос. Защото 
плътският ум трудно осъзнава как, когато действува чрез техните действия, Той не се 
заразява с никакво петно от тяхната нечистота, и дори как при съвместните им действия 
Той е свободен от всякаква вина и може справедливо да осъжда Своите собствени 
служители. Затова и е било въведено разграничението между действие и позволение, 
защото на много хора е изглеждало необяснимо как Сатана и всички нечестиви са така 
под Божията ръка и власт, че Той насочва тяхната злоба към каквато цел иска и 
използва техните нечестия за да извършва Своите съдби. Скромността на онези, които 
са така разтревожени от видимата абсурдност, може би може да бъде извинена, ако те 
не се стараеха да защитават Божията справедливост от всякакво подобие на позор като 
защитава неистина. Изглежда невъзможно човек да бъде заслепен по Божията воля и 
заповед, и все пак да бъде веднага наказван за своята слепота. Затова се прибягва до 
аргумента, че това се прави само с позволението, а не по Божията воля. Обаче, фактът, 
че Той открито заявява, че Той прави това, опровергава този аргумент. Че хората не 
правят нищо освен по тайното подбуждане от Бога и не обсъждат и обмислят нищо, 



освен онова, което Той преди това е постановил вътре в Себе Си и прави да се сбъдне 
чрез Своето тайно насочване, се доказва от многобройни текстове от Писанието. Това, 
което преди цитирахме от Псалмите, в смисъл, че Той прави всичко, което Му е угодно 
(Пс. 115:3), определено се простира върху всички действия на хората. Ако Бог е този, 
който прави мир и война, както се казва там, и то без никакво изключение, кой ще се 
осмели да каже, че хората се движат случайно и по сляп подтик, докато Бог не осъзнава 
какво става или е пасивен? 

Но този въпрос ще стане по-ясен чрез специални примери. От първата глава на 
Йов научаваме, че Сатана се явява в Божието присъствие за да получи Божиите 
заповеди, точно както правят ангелите, които се покоряват доброволно (Йов 1:6; 2:1). 
Начинът и целта са различни, но остава фактът, че той не може да опита нищо без 
Божията воля. Но макар че след това неговата власт да наранява светиите изглежда е 
само позволение, все пак, тъй като е верен възгледът, “Господ даде, Господ отне; както 
е угодно на Бога, така стана,” ние заключаваме, че Бог е начинателят на това изпитание, 
за което Сатана и нечестивите грабители са само оръдия. Целта на Сатана е да доведе 
светията до лудост чрез отчаяние. Жестоко и нечестиво савците нахлуват, за да лишат 
един човек от неговия имот. Йов осъзнава, че е бил лишен от целия си имот и доведен 
до бедност, защото това е било угодно на Бога. Следователно, каквото и да замислят 
хората или дори самият Сатана, Бог държи кормилото и прави всичките им усилия да 
допринасят за изпълнението на Неговите съдби. Бог желае вероломният Ахав да бъде 
заблуден; дяволът предлага своето посредничество за тази цел и бива изпратен с 
конкретната заповед да бъде лъжлив дух в устата на всичките пророци (4 Царе 22:20, 
22). Ако заслепяването и неразумието на Ахав е осъждение от Бога, с измислицата за 
само позволение е свършено; защото би било смешно за един съдия само да позволи, но 
не и да постанови това, което желае, да бъде извършено, като в същото време поверява 
изпълнението на своите служители. 

Юдеите се стремяха да унищожат Христос. Пилат и войниците се отдадоха на 
яростта си; и все пак учениците изповядаха в тържествена молитва, че всички 
нечестиви направиха само това, което Божията ръка и воля са постановили (Деян. 4:28), 
точно както Петър преди това каза в своята проповед, че Христос беше предаден на 
смърт според определената Божия воля и предузнание (Деян. 2:23); с други думи, че 
Бог, за когото всички неща са известни от началото, е определил това, което юдеите са 
изпълнили. На друго място той повтаря същото нещо, “Бог по този начин изпълни това, 
което беше предизвестил чрез устата на всичките пророци, че Неговият Христос ще 
пострада” (Деян. 3:18). Авесалом, като осквернява с кръвосмешение леглото на баща 
си, извършва омразно престъпление (2 Царе. 16:22). Бог, обаче, заявява, че това е 
Негово дело; защото думите са, “Защото ти си извършил това тайно; но Аз ще извърша 
това нещо през целия Израил и пред слънцето” (2 Царе 12:12). Еремия заявява, че 
жестокостите на халдейците в Юдея са Божие дело (Ер. 1:15; 7:14; 50:25). По която 
причина Навуходоносор е наречен Божий служител (Ер. 25:9; ср. 27:6). Бог често 
възкликва, че по Неговото подбуждане (Ис. 7:18 или 5:26), по звъна на Неговата тръба 
(Ос. 8:1), по Неговата власт и заповед нечестивите биват подбудени към война (ср. 
Соф. 2:1). Той нарича асириеца жезъл на гнева Си (Ис. 10:5) и брадва в ръката Си (ср. 
Мат. 3:10). Нарича Свое дело завземането на града и разрушаването на храма (Ис. 
28:21). Давид, без да роптае срещу Бога, а признавайки Го като справедлив Съдия, 
изповядва, че проклятията на Семей са изговорени по Неговите заповеди (2 Царе 
16:10). “Господ,” казва той, “му е заповядал да кълне” (2 Царе 16:11). Често това, което 
се случва в библейската история, се казва, че е дошло от Господа, като бунтът на 



десетте племена (3 Царе 11:31), смъртта на Илиевите синове (1 Царе 2:34) и много 
други подобни случаи. Онези, които имат сносно познание относно Писанието, виждат, 
че за да бъда кратък, привеждам няколко от множество текстове, от които е съвършено 
ясно, че е несериозно да се замества Божието провидение с просто позволение, като че 
ли Бог седи в някаква наблюдателнице, очаквайки случайни събития, докато 
междувременно съдбите Му зависят от волята на човека. 

2. Как се изпълнява Божият подтик в хората? 

По отношение на тайните подбуди, това, което Соломон казва за сърцето на 
царя, че то се върти насам-натам, както Бог пожелае (Пр. 21:1), определено важи за 
целия човешки род, и има същата сила както ако беше казал, че всичко, което 
замисляме в сърцата си, е насочвано към своята цел от тайното Божие вдъхновение. И 
определено, ако Той не работеше вътрешно в човешките умове, не би могло да се каже 
правилно, че Той отнема поуката от свещеника и поуката от старейшините (Езек. 7:26) 
– отнема сърцето на земните князе и прави ги да се скитат в непроходима пустиня (Йов 
12:24; ср. Пс. 107:40; 106:40). В същия смисъл често четем, че хората биват уплашени, 
когато изпълни сърцата им със страх (Лев. 26:36). Така Давид напусна лагера на Саул 
без никой да разбере, защото сън от Бога беше паднал върху всички (1 Царе 26:12). Но 
нищо не може да бъде по-ясно от многото стихове, които заявяват, че Той заслепява 
човешките умове (Ис. 29:14) и ги поразява с лудост (ср. Вт. 28:28; Зах. 12:4), отравя ги с 
дух на вцепенение (Ис. 29:10), предава ги на разврат (Рим. 1:28) и закоравява сърцата 
им (Изх. 14:17). Дори тези изрази могат да се намалят до позволения като че ли, като 
изоставя нечестивите, Той позволява те да бъдат заслепени от Сатана. Но тъй като 
Святият Дух изрично казва, че слепотата и неблагоразумието се нанасят по Божията 
справедлива съдба (Рим 1:20-24), този аргумент е напълно неприемлив. Казва се, че Той 
закорави сърцето на Фараона (Изх. 9:12), закоравява го още повече (10:1), и го 
утвърждава в закоравяването (10:20, 27; 11:10; 14:8). Някои избягват тези изрази с 
глупавото възражение, че на друго място се казва, че Фараонът сам закоравил сърцето 
си (Изх. 8:15, 32; 9:34) и така е направил своята воля причината за закоравяването; като 
че ли двете неща не се съвместяват съвършено едно с друго, макар и в различен смисъл, 
а именно, че човекът, макар и движен от Бога, в същото време самият той действува. 
Но аз връщам възражението към онези, които го отправят. Ако да закорави означава 
само обикновено позволение, неподчинението няма да принадлежи истински на 
Фараона. И така, може ли нещо да е по-слабо и по-необосновано от това да се тълкува, 
че Фараонът само е позволил да бъде закоравен? Можем да добавим, че Писанието 
отсича всякакво основание за такива възражения: “Аз,” казва Господ, “ще закоравя 
сърцето му” (Изх. 4:21). Така също Мойсей казва за жителите на ханаанската земя, че 
са излезли на бой, защото Господ е закоравил сърцата им (Ис.Нав. 11:20; ср. Вт. 2:30). 
Същото нещо се повтаря от друг пророк, “Обърна сърцето им да мразят хората Му” 
(Пс. 105:25). По същия начин в Исая Той казва за асириеца, “Ще го изпратя против 
един нечестив народ, и ще му дам поръчка срещу хората, на които се гневя, за да вземе 
користи и да улови плячка” (Ис. 10:6); не защото възнамерява да учи нечестивите и 
упоритите хора да се покоряват доброволно, а защото ги насочва да изпълняват 
Неговите съдби, както ако имаха в умовете си изписани Неговите заповеди. И оттук се 
вижда, че те са водени от сигурната Божия наредба. 

Наистина, признавам, че Бог често действува в нечестивите чрез 
посредничеството на Сатана; но по такъв начин, че самият Сатана изпълнява своята си 
част, както е воден, и успява само доколкото му е позволено. Казва се, че злият дух, 



който мъчеше Саул, е от Господа (1 Царе 16:14), за да покаже, че лудостта на Саул 
беше справедливо наказание от Бога. Също се казва за Сатана, че заслепява умовете на 
невярващите (2 Кор. 4:4). Но как става това, освен ако духът на заблуда е изпратен от 
самия Бог, правейки онези, които отказват да се покорят на истината, да вярват в лъжа? 
Според първия възглед се казва, “Ако би се подмамил пророкът да проговори дума, Аз 
Господ подмамих този пророк” (Езек. 14:9). Според втория възглед, казва се, че Той 
предава хората на развратен ум (Рим. 1:28), защото е специалният изпълнител на 
Своето справедливо възмездие; докато Сатана е само Негов служител (Виж Калвин 
относно Пс. 141:4). Но както в Книга Втора (глава 4, р. 3, 4), при разглеждането на 
въпроса за човешката свобода, тази тема отново ще бъде разглеждана, малкото, което 
се каза сега, изглежда е всичко, което случаят изисква. Обобщението на цялото е това – 
тъй като се казва, че Божията воля е причината за всичко, трябва да се смята, че всички 
решения и действия на хората са управлявани от Неговото провидение; така че Той не 
само упражнява Своята власт в избраните, които са ръководени от Святия Дух, но също 
принуждава нечестивите да Му служат. 

3. Божията воля е единна. 

Тъй като дотук заявих само това, което е ясно и недвусмислено дадено в 
Писанието, онези, които не се колебаят да заклеймяват онова, което е учено от 
свещените слова, по-добре да внимават какво осъждат. Ако, оправдавайки се с 
невежество, те търсят похвалата на скромността, каква по-голяма надменност можем да 
си представим от това да изговорим дори една дума противно на Божията власт – да 
кажем, например, “Аз мисля по друг начин” – или “Не бих се захващал с тази тема”? 
Но ако те открито богохулствуват, какво ще спечелят като атакуват небето? Всъщност, 
такава заядливост не е ново нещо. Във всички епохи е имало нечестиви и прости хора, 
които яростно са атакували този клон от учението. Но това, което Духът заявява от 
старо време чрез устата на Давид (Пс. 51:6), те от опит ще разберат, че е вярно – когато 
се съдим с Бога, Той е победител в спора. Давид непряко смъмря неразумието на онези, 
чиято волност е така необуздана, че от своето ниско земно място те не само спорят с 
Бога, но и приписват на себе си правото да Го осъждат. В същото време той накратко 
показва, че богохулствата, които те бълват против небето, вместо да достигнат до Бога, 
само показват Неговата справедливост, когато мъглите на техните клевети бъдат 
разпръснати. Дори нашата вяра, тъй като е основана върху святото Божие Слово, 
превъзхожда целия свят (ср. 1 Йоана 5:4), и може от своята висота да гледа 
пренебрежително на такива мъгли. 

Тяхното първо възражение – че ако нищо не става без Божията воля, Той трябва 
да има две противоположни воли, постановявайки с тайно решение това, което открито 
е забранил в Своя Закон – се оборва лесно. Но преди да му отговоря, отново искам да 
напомня на своите читатели, че това възражение не е насочено против мен, а против 
Святия Дух, който определено е диктувал тази изповед на святия човек Йов, “Господ 
даде, Господ отне” (Йов 1:21), когато, след като беше ограбен от разбойници, той 
изповяда, че тяхната несправедливост и злодеяние е справедливо Божие наказание. И 
какво казва на друго място Писанието? Илиевите синове “не послушаха гласа на баща 
си, защото Господ щеше да ги погуби” (1 Царе 2:25). Друг пророк също възкликва, 
“Нашият Бог е на небето, прави всичко, което Му е угодно” (Пс. 115:3). Вече показах 
достатъчно ясно, че Бог е авторът на на всички онези неща, които, според 
несъгласните, стават само по Неговото пасивно позволение. Той свидетелствува, че Той 
създава светлината и тъмнината, прави добро и зло (Ис. 45:7); че никое зло не става без 



Той да го е направил (Амос 3:6). Нека да ми кажат дали Бог съзнателно или 
несъзнателно изпълнява Своите съдби., както Мойсей поучава, онзи, който 
послучайност бъде убит от удар с брадва, е предаден от Бога в ръката на този, който го 
е ударил (Вт. 19:5; ср. Изх. 21:13). 

Така че Благовестието, от устата на Лука, заявява, че Ирод и Пилат Понтийски 
се наговориха “за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са определили 
да стане” (Деян. 4:28). И наистина, ако Христос не беше разпънат по Божията воля, 
къде е нашето изкупление? Въпреки това Божията воля не е в противоречие сама със 
себе си. Тя не търпи промяна. Той не се преструва, че не желае това, което желае, но 
докато в Него волята е една и неделима, на нас тя ни изглежда множествена, защото, 
поради слабостта на нашия разум, ние не можем да осъзнаем как, макар и по различен 
начин, той желае и не желае едно и също нещо. Павел нарича призоваването на 
езичниците скрита тайна, и веднага след това добавя, че в нея се разкрива 
многообразната Божия мъдрост (Еф. 3:10). Тъй като поради тъпотата на нашите 
възприятия Божията мъдрост изглежда многообразна (или, както казва един стар 
тълкувател, в много форми), трябва ли да бълнуваме някаква промяна в Бога, като че ли 
Той или променя волята Си, или не е съгласен сам със Себе Си? Не, но когато не 
можем да осъзнаем как Бог може да желае да бъде извършено нещо, което Той ни 
забранява да правим, нека да си припомним нашата глупост и да си спомним, че 
светлината, в която Той обитава, не без причина е наречена недостижима (1 Тим. 6:16), 
защото е забулена в тъмнина. Затова всички набожни и смирени хора ще се съгласят с 
готовност с възгледа на Августин: “Понякога човек с добра воля желае нещо, което Бог 
не желае, както когато добър син иска неговият баща да живее, когато Бог желае той да 
умре. Отново, може да се случи човек със зло намерение да желае това, което Бог желае 
праведно, както когато лош син желае баща му да умре, и Господ също го желае. 
Първият жилае това, което Бог не желае, а вторият желае това, което и Бог го желае. И 
все пак синовната обич на първия е по-съобразена с Божията добра воля, макар и да 
желае различно нещо, отколкото неестествената страст на втория, който желае същото 
нещо; така спасението или осъждението зависи от това, което подобава на човека, и от 
това, което Бог желае, и от това каква е целта на волята на всеки в това отношение. 
Защото нещата, които Бог праведно желае, Той извършва чрез злите желания на 
лошите хора” (August. Enchirid. ad Laurent. cap. 101). Малко преди това той казва (cap. 
100), че падналите ангели чрез своя бунт и нечестивите, доколкото става въпрос за 
самите тях, правят това, което Бог не желае; но поради Неговото всемогъщество, 
невъзможно е за тях да го направят: защото, докато действуват против Божията воля, 
Неговата воля се изпълнява в тях. Затова Той възкликва, “Велико е Божието дело, 
изящно във всичко, което Той желае! Така че, по чуден и неизследим начин, онова, 
което се върши против Неговата воля, не се прави освен по Неговата воля, защото не би 
могло да бъде извършено, ако Той не беше позволил; нито пък Той неохотно го 
позволява, а съзнателно; нито пък може Онзи, Който е добър, да позволи да се върши 
зло, ако не беше всемогъщ да прави добро от злото” (August. in Ps. 111:2). 

4. Дори когато Бог използва делата на безбожните за Своите цели, Той е извън 
всякакво нечестие. 

По същия начин бива разрешено, или по-скоро спонтанно изчезва, друго 
възражение, а именно, Ако Бог не само използва действията на нечестивите, но също 
управлява техните решения и страсти, Той е автор на всички техни грехове; и 
следователно хорат, изпълнявайки което Бог е постановил, са несправедливо осъдени, 



защото те само се покоряват на Неговата воля. Тук “воля” неправилно се обърква с 
предписание, макар че е очевидно от безброй примери, че има огромна разлика между 
тях. Когато Авесалом омърси леглото на баща си, макар че така Бог благоволи да 
възмезди прелюбодейството на Давид, с това не заповяда на изоставения син да 
извърши кръвосмешение, освен, може би, по отношение на Давид, както самият Давид 
казва за проклятията на Семей. Защото, макар че признава, че Семей действува по 
Божията заповед, с това той по никакъв начин не дава това за пример за покорство, като 
че ли това злобно куче се покорява надлежно на божествената заповед; но, виждайки в 
неговия език Божието наказание, той търпеливо се оставя да бъде наказан. Така ние 
трябва да твърдим, че макар че чрез нечестивите Бог извършва това, което тайно е 
постановил, те не са оправдани като че ли се подчиняват на Неговите заповеди, които 
те нарушават съзнателно според своите страсти. 

Как тези неща, които хората правят извратено, са от Бога и са управлявани от 
Неговото тайно провидение, се показва изразително в избора на цар Еровоам (3 Царе 
12:20), в което безумието и глупостта на хората са сурово осъдени за извращаване на 
реда, постановен от Бога, и за вероломен бунт срещу Давидовия дом. И все пак знаем, 
че беше Божията воля Еровоам да бъде помазан за цар. Оттук идва и явното 
противоречие в думите на Осия (Ос. 8:4; 13:11), защото, макар Бог да говори, че това 
царство е издигнато без Неговото знание и против Неговата воля, Той на друго място 
заявява, че в гнева Си е издигнал цар Еровоам. Как да примирим двете неща – че 
царуването на Еровоам не е от Бога, и все пак Бог го помаза за цар? По този начин: 
Хората не можеха да се разбунтуват против Давидовия дом без да отхвърлят хомот, 
който беше божествено наложен върху тях, и все пак самият Бог не е лишен от властта 
да накаже по този начин неблагодарността на Соломон. Следователно, виждаме как 
Бога, макар да не желае предателство, с друга цел справедливо желае бунта; и затова 
Еровоам, като неочаквано получава свещеното помазание, е подтикнат да желае да 
стане цар. По тази причина, според библейската история, Бог подбуди враг, който да 
лиши сина на Соломон от част от царството му (3 Царе 11:23). 

Нека читателят прилежно да размишлява върху двата въпроса: как, тъй като 
Божията воля беше хората да бъдат управлявани от един цар, тяхното разделяне на две 
партии беше противно на Неговата воля; и все пак как тази същата воля започна бунта. 
Защото определено, когато Еровоам, когато нямаше такива мисли, е подтикнат с думи 
от пророка и чрез помазанието, да се надява да стане цар, това нещо не беше направено 
без знанието или против волята на Бога, който изрично го заповяда; и все пак бунтът на 
хората е справедливо осъден, защото беше против Божията воля да се разбунтуват 
против Давидовото потомство. По тази причина след това се добавя, че когато Ровоам 
надменно отхвърли молбите на хората, “това нещо стана от Господа, за да изпълни 
словото, което Господ говори чрез Ахия” (3 Царе 12:15). Вижте как свещеното 
единство беше нарушено против Божията воля, докато в същото време по Неговата 
воля десетте племена бяха отчуждени от Соломоновия син. Към това може да се 
прибави и друг подобен пример, а именно, избиването на Ахаавовите синове и 
унищожаването на цялото му потомство със съгласието, или по-скоро активното 
участие на хората. Ииуй вярно казва, “Няма да падне на земята нищо от Господнето 
слово, което Господ говори против Ахаавовия дом; защото Господ извърши онова, 
което говори чрез слугата Си Илия” (4 Царе 10:10). И все пак с добро основание той 
укорява жителите на Самария за това, че са му оказали помощ. “Вие сте праведни; ето, 
аз направих заговор против господаря си и го убих; но кой изби всички тези?” 



Ако не греша, вече ясно показах как едно и също действие едновременно излага 
вината на човека и изявява Божията праведност. Смирените умове винаги ще се 
задоволят с отговора на Августин, “Тъй като Бащата предаде Сина, Христос предаде 
Своето Си тяло, а Юда предаде своя Господар, как в такъв случай Бог е праведен, а 
човекът е виновен, освен защото в едно и също действие, което те извършват, 
причините, поради които го извършват, са различни?” (August. Ep. 48, ad Vincentium). 
Ако някой не е съвършено задоволен с това обяснение, а именно, че няма съгласуване 
между Бога и човека, когато чрез Неговия праведен подтик човекът прави това, което 
не трябва да прави, нека да обърнат внимание на това, което Августин отбелязва на 
друго място: “Кой може да се удържи да не трепери пред тези съдби, когато Бог 
действува според Своето благоволение дори в сърцата на нечестивите, докато в същото 
време ги съди според делата им?” (De Grat. et lib. Orbit. ad Valent. c. 20). И определено, 
по отношение на предателството на Юда, има също толкова малко основание да се 
хвърля вината за това престъпление върху Бога, защото Той благоволи и Неговият Син 
да бъде предаден на смърт, и наистина да Го предаде, и да припише на Юда похвалата 
за нашето изкупление. Затова Августин, на друго място, вярно отбелязва, че когато Бог 
гледа, той не гледа на това, което хората могат да направят, нито на това, което са 
направили, а на това, което са желали да направят, като така взема предвид тяхната 
воля и намерение. 

Онези, на които това изглежда трудно, нека по-добре да разсъдят доколко 
тяхната заядливост има право да бъде понасяна, когато, с оправданието, че това 
надвишава техните способности, те отхвърлят един въпрос, който е ясно поучаван в 
Писанието, и се оплакват относно излагането на истини, които, ако не бяха полезни да 
бъдат познавани, Бог никога не би заповядал на Своите пророци и апостоли да 
поучават. Нашата истинска мъдрост е да приемем с кротко покорство и без съмнения 
това, което Святите Писания ни дават. Онези, които дават воля на своята заядливост, 
заядливост, която открито е насочена против Бога, не заслужават дълги опровержения. 

 

 



Книга II. ПОЗНАНИЕТО ЗА БОГА ИЗКУПИТЕЛ В 
ХРИСТОС, ПЪРВО РАЗКРИТ НА БАЩИТЕ ПОД 
ЗАКОНА, А СЛЕД ТОВА НА НАС В БЛАГОВЕСТИЕТО. 

1. Чрез падението и бунта на Адам целият човешки род е предаден на 
проклятие и се е изродил от първоначалното си състояние; учението за 
първоначалния грях.  

2. Сега човекът е лишен от свободата на избора и е вързан в нещастно 
робство.  

3. От извратеното естество на човека идват само проклети неща.  
4. Как Бог работи в човешките сърца.  
5. Опровержение на възражения, често поставяни в защита на свободната 

воля.  
6. Падналият човек трябва да търси изкупление в Христос.  
7. Законът е даден не за да ограничава под себе си народа на Стария Завет, а 

за да насърчава надеждата за спасение в Христос до Неговото идване.  
8. Обяснение на Моралния Закон (Десетте Заповеди).  

o Първа Заповед.  
o Втора Заповед.  
o Трета Заповед.  
o Четвърта Заповед.  
o Пета Заповед.  
o Шеста Заповед.  
o Седма Заповед.  
o Осма Заповед.  
o Девета Заповед.  
o Десета Заповед.  

9. Христос, макар че е бил познат на юдеите под Закона, е подробно и ясно 
изявен едва в Благовестието.  

10. Подобието между Стария и Новия Завети.  
11. Разликата между двата завета.  
12. Христос трябваше да стане човек, за да изпълни служението на 

Посредник.  
13. Христос прие на Себе Си истинско естество на човешка плът.  
14. Как двете естества на Посредника правят една личност.  
15. За да познаваме целта, с която Христос беше изпратен от Бащата и какво 

ни е подарил, ние трябва преди всичко да видим три неща в Него: пророческото 
служение, царската власт и свещеничеството.  

16. Как Христос изпълнява служението на Изкупител, за да придобие 
спасение за нас. Тук също се разглеждат Неговата смърт и възкресение, както и 
Неговото възнесение в небето.  

17. Правилно и уместно се казва, че Христос заслужи Божията благодат и 
спасение за нас.  

   



Глава Първа 

1. ЧРЕЗ ПАДЕНИЕТО И БУНТА НА АДАМ ЦЕЛИЯТ ЧОВЕШКИ 
РОД Е ПРЕДАДЕН НА ПРОКЛЯТИЕ И СЕ Е ИЗРОДИЛ ОТ 
ПЪРВОНАЧАЛНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ. УЧЕНИЕТО ЗА 
ПЪРВОРОДНИЯ ГРЯХ. 

I. Колко необходимо е познанието за нас самите, какво е неговото естество, какви 
са опасностите от грешки, какви са неговите главни части, р. 1, 2, 3.  

II. Причините за ужасното падение на Адам, р. 4.  
III. Последствията от падението се предават на потомството на Адам и на всички 

създания, от р. 5 до края на главата, където се разглеждат естеството, 
разпространението и действието на първородния грях.  

Раздели. 

1. Познанието за нас самите е изключително необходимо. За да го използваме 
правилно, ние трябва да бъдем лишени от всякаква гордост и облечени в 
истинско смирение, което ще ни предразположи да осъзнаем нашето падение и 
да приемем Божията милост в Христос.  

2. Макар видимо да има някаква правдоподобност във възгледа, който ни подтиква 
към себевъзхищение, единственият правилен възглед е този, който ни насочва 
към истинско смирение на ума. Основания за гордостта. Нещастната суета на 
грешния човек.  

3. Разликата във възгледите между плътската мъдрост и съвестта, която се 
позовава на божествената справедливост като свой стандарт. Познанието за 
самите нас се състои от две части, първата от които вече разгледахме, а втората 
ще разгледаме тук.  

4. Като разглеждаме тази втора част, трябва да имаме предвид две неща;  
1. Как стана така, че Адам въвлече себе си и целия човешки род в това 

ужасно бедствие. Това е следствие не от чувствена невъздържаност, а от 
невярност (причината и за другите отвратителни грехове), което доведе 
до бунт против Бога, от Когото идва всяко истинско щастие. Изброяване 
на другите грехове, причинени от невярността на първия човек.  

5. Второто нещо, което трябва да се има предвид, е широтата на разпространение 
на заразното влияние на падението. То се предава,  

1. На всички създания, макар и несъгрешили; и,  
2. На цялото потомство на Адам. От това идва наследствената извратеност, 

или първородният грях, и извращаването на естеството, което преди това 
е било чисто и добро. Това извращаване се предава на цялото потомство 
на Адам, но не по начина, предполаган от пелагианците и целестинците.  

6. Извращаването се предава не само чрез подражание, но и чрез наследяване. Това 
се доказва,  

1. От противопоставянето, направено между Адам и Христос. 
Потвърждение от текстове в Писанието;  

2. От общото изявление, че сме деца на гнева.  
7. Възражение, че ако грехът на Адам се предава чрез наследяване на неговото 

потомство, тогава душата би трябвало да се създава чрез предаване. Отговор. 
Друго възражение, а именно, че децата не могат да наследят поквара от 
благочестиви родители. Отговор.  



8. Определение за първороден грях. Две части в определението. Изложение на 
втората част. Първородният грях ни излага на Божия гняв. Той също произвежда 
в нас делата на плътта. Разглеждане и на други определения.  

9. Изложение на първата част на изложението, а именно, че наследствената 
извратеност засяга всички части на душата.  

10. От изложението на двете части на определението следва, че Бог не е начинател 
на греха, а целият човешки род е извратен поради вътрешна порочност.  

11. Това, обаче, не идва от естеството, а е придобито качество. Това унищожава 
бълнуването на манихейците за двата принципа.  

(Истинското познание за нас самите унищожава самоувереността, 1-3) 
1. Погрешно и правилно познание за себе си 

Не е случайно, че древната поговорка така силно препоръчва на човека да има 
познание за себе си. Защото ако се смята за позорно да бъдем невежи относно 
житейските неща, много по-позорно е невежеството относно себе си, поради което ние 
нещастно заблуждаваме себе си в неща от първостепенна важност и така вървим като 
слепи. 

Но колкото е полезна тази поговорка, толкова трябва да бъдем внимателни да не я 
използваме неразумно, както виждаме че правят определени философи. Защото те, като 
увещават човека да познава себе си, заявяват, че причината за това човекът да не бъде 
невеж относно своето превъзходство и достойнство. Те желаят да виждат в него само 
това, което ще го изпълва с празна самоувереност и ще го надува с гордост. 

Но себепознанието се състои в следното. Първо, когато размишляваме върху това, 
което Бог ни е дал при нашето сътворение и продължава щедро да ни дава, ние 
осъзнаваме колко велико би било превъзходството на нашето естество, ако се беше 
запазила неговата цялост, и в същото време си спомняме, че нямаме нищо свое, но 
зависим изцяло от Бога, от Когото получаваме по благодат всичко, което Той смята за 
нужно да ни дари; второ, когато гледаме на нашето нещастно състояние след падението 
на Адам, всяка увереност и самохвалство изчезват, изчервяваме се от срам и се 
чувствуваме наистина смирени. Защото както в началото Бог ни е създал по Своя образ, 
за да издигне нашите умове в търсене на добродетелта и съзерцание на вечния живот, 
така, за да не погребем безсърдечно тези благородни качества, които ни отличават от 
нисшите животни, важно е да знаем, че сме били надарени с ум и разум, за да можем да 
развиваме свят и почтен живот и да гледаме на благословеното безсмъртие като наша 
определена цел. 

В същото време, невъзможно е да мислим за нашето първоначално достойнство без 
незабавно да си спомним за тъжната гледка на нашето безчестие и извратеност, откакко 
сме отпаднали от своето първоначално състояние в личността на нашия пръв родител. 
По този начин се чувствуваме недоволни от себе си и ставаме наистина смирени, като в 
същото време сме запалени с ново желание да търсим Бога, в Когото всеки може да 
придобие отново онези добри качества, от които всички са напълно лишени. 

2. Човекът по естество е склонен към заблудително себевъзхищение 

Като изследваме себе си, търсенето, което божествената истина заповядва, и 
познанието, което тя изисква, са такива, че ни отдалечават от всяко нещо като 



увереност в нашите собсвени сили, оставят ни лишени от всяко основание за 
самохвалство и така ни подтикват към покорство. Това е пътят, който трябва да 
следваме, ако искаме да постигнем истинската цел, както в мисленето, така и в 
действията. Аз осъзнавам колко по-привлекателен е възгледът, който по-скоро ни 
подтиква да размишляваме върху нашите добри качества, отколкото да видим онова, 
което ни покрива със срам – нашата нещастна бедност и безчестие. Няма нищо по-
приемливо за човешкия ум от ласкателството, и затова, когато му се каже, че неговите 
дарби са много висши, той е склонен да повярва. Затова не е странно, че по-голямата 
част от човечеството греши толкова явно в това отношение. Поради вътрешното 
самолюбие, от което всички сме заслепени, ние с готовност убеждаваме себе си, че не 
притежаваме нито едно качество, което заслужава омраза; и затова, дори без да имаме 
някаква подкрепа отвън, ние като цяло вярваме на много глупавата идея, че човекът е 
напълно самодостатъчен за всички цели на добрия и щастлив живот. Ако все пак някой 
е склонен да мисли по-скромно и да отдаде нещо на Бога, за да не изглежда, че 
приписва на себе си всяко нещо, все пак, като прави разделението, той така разпределя 
нещата, че главното основание за увереност и самохвалство да остава в него самия. 

И така, ако се направи изявление, което ласкае гордостта, спонтанно бликаща от 
вътрешното естество на човека, нищо не изглежда по-приятно. Затова във всяка епоха 
тези хора, които са най-изявени в превъзнасянето на превъзходството на човешкото 
естество, биват приемани с най-силни приветствия. Но каквото и да е това 
възвеличаване на човешкото превъзходство, като учи човека да уповава сам на себе си, 
то не прави нищо друго освен да впечатлява със своята сладост, но в същото време така 
заблуждава, че удавя в погибел всички, които му се поддават. Защото каква полза има 
да действуваме н празна самоувереност, да размишляваме, решаваме, планираме и 
опитваме това, което ние смятаме подходящо за нашите цели, и накрая да се окажем 
недостатъчни и лишени от здрав разум и истински добродетели, макар все още 
самоуверено да настояваме, докато сме се втурнали към погибелта? Следователно, 
всеки, който се вслушва в тези учители, които само ни занимават със съзерцаване на 
нашите добри качества, вместо да напредва в себепознанието, пропада в най-гибелно 
невежество. 

3. Двата главни проблема на себепознанието 

Макар откритата истина да се съгласява с общото мнение на човечеството, като 
поучава, че втората част на мъдростта се състои в себепознание, те се различават много 
относно метода, чрез който това познание се придобива. В своето плътско мислене 
човекът смята своето себепознание за съвършено, когато с високомерната 
самонадеяност на своя разум и почтеност той придобива смелост и подтиква себе си 
към добродетелни дела, и когато, обявявайки война на пороците, използва всичките си 
сили за да постигне почетни и честни цели. Но този, който изпитва себе си според 
стандартите на божествената справедливост, не намира в себе си нищо, което да му 
вдъхва увереност; и следователно, колкото по-внимателно е неговото себеизпитване, 
толкова по-голяма е неговата отпадналост. Като отхвърля всяка зависимост от самия 
себе си, той чувствува, че е напълно неспособен правилно да управлява своето 
поведение. 

Обаче, не е Божията воля ние да забравяме първоначалното достойнство, което Той 
е дарил на нашите първиродители – достойнство, което може да ни подтикне към 
стремеж към доброта и праведност. За нас е невъзможно да мислим за нашето 



първоначално състояние, или за целта, за която сме били създадено, без да бъдем 
принудени да разсъждаваме върху безсмъртието и да търсим Божието царство. Но 
такова разсъждаване, вместо да повдигне духа ни, го събаря и ни прави смирени. 
Защото какво е нашето първоначално състояние? Това, от което сме паднали. Каква е 
целта на нашето сътворение? Такава, от която напълно сме се отклонили, така че, 
подтиснати от нашата нещастна съдба, стенем, стенещо въздишаме за едно 
достойнство, което сме изгубили. Когато казваме, че човекът не може да види нищо в 
себе си, което да може да привдигне духа му, имаме предвид, че той не притежава 
нищо, с което уверено да се гордее. 

Следователно, като разглеждаме познанието, което човекът трябва да има за себе 
си, изглежда правилно да го разделим по следния начин, първо, да осъзнава целта, за 
която е бил създаден, и качествата – в никакъв случай презрени качества – с които е 
бил надарен, така подтиквайки го да размишлява върху поклонението пред Бога и 
бъдещия живот; и второ, да осъзнава своите способности, или по-скоро липса на 
способности – липса, която ако бъде осъзната, ще унищожи всяка негова 
самонадеяност и ще го покрие с объркване. Първият възглед учи човека какви са 
неговите задължения, а вторият го прави да разбира колко далеч е от способността да 
ги изпълнява. Ще разгледаме поред и двата. 

(Последствието от греха на Адам беше загуба на първоначалните дарби на човека 
и разруха за целия човешки род, 4-7) 

 
4. Разказът за Падението ни показва какво е грехът [Бит. 3]: невярност 

Тъй като деянието, което Бог наказа така сурово, трябва да е било не дребна грешка, 
а отвратително престъпление, ще бъде необходимо да се занимаем с особеното естество 
на греха, който произведе падението на Адам и предизвика Бога да нанесе такова 
страшно възмездие върху целия човешки род. Общоприетата идея за чувствена 
невъздържаност е детинска. Съвкупността от всички добродетели не може да се състои 
само във въздържане от един единствен плод сред общо изобилие от всякакви 
желателни лакомства, тъй като земята с щастливо плодородие е давала не само 
изобилие, но и безкрайно разнообразие. 

Следователно трябва да погледнем по-дълбоко от просто чувствената 
невъздържаност. Забраната срещу докосване на дървото за познанието на доброто и 
злото беше изпитание в покорство, та Адам, като го спази, да докаже своето съзнателно 
покорство на Божията заповед. Защото самото понятие показва, че целта на 
постановлението беше да го държи доволен от неговата съдба и да не му позволи 
надменно да се стреми към нещо повече от това. Обещанието, което му даде надежда за 
вечен живот докато яде от дървото на живота, и, от друга страна, страшната смъртна 
присъда в мига, в който вкуси от от дървото за познание на доброто и злото, бяха 
предназначени да изпитат и упражнят неговата вяра. Следователно не е трудно да 
разберем по какъв начин Адам предизвика Божия гняв. Наистина, Августин не е далеч 
от истината, когато казва (в Псалм 19), че гордостта е началото на всяко зло, защото, 
ако амбицията на човека не го беше завела по-високо от което му беше позволено, той 
можеше да остане в своето първоначално състояние. 



Но от изкушението, което Мойсей описва, може да се извлече и разширено 
определение. Когато поради хитростта на дявола жената в невярността си изостави 
Божията заповед, нейното падение очевидно беше причинено от непокорство. Павел 
потвърждава това, като казва, че поради непокорството на човека всички умряха. В 
същото време трябва да се отбележи, че първият човек се разбунтува срещу Божията 
власт не само като позволи да бъде впримчен в хитрините на дявола, но и като презря 
истината и се обърна към лъжите. Със сигурност, когато има презрение към Божието 
слово, всяко почитание към Бога изчезва. Неговото величие не може да бъде надлежно 
почитано между нас, нито може поклонението пред Него да запази своята цялост, ако 
не се прикрепим към Неговите уста. Следователно невярността е в корена на бунта. Да 
повторим, от невярността произлизат надменност и гордост, заедно с неблагодарност; 
защото Адам, като копнееше за повече, отколкото му беше определено, прояви 
презрение към голямата щедрост, с която Бог го обогати. Със сигурност е чудовищно 
нечестие едно същество, направено от пръст, да сметне за малко нещо да бъде направен 
по подобие на Бога, защото не бил направен равен на Бога. Ако отстъплението, чрез 
което човекът изоставя властта на своя Създател и дори с раздразнение захвърля своята 
преданост към Него, е мръсно и отвратително престъпление, напразно е да смекчаваме 
греха на Адам. Нито пък то е просто отстъпление. То беше съчетано с мръсна обида 
против Бога, като двамата виновници се съгласиха с клеветите на Сатана, когато той 
обвини Бога в злоба, завист и лъжа. Накратко, нервяността отвори врата за страстта, а 
страстта роди непокорството, като човекът отхвърли страха от Бога и даде свобода на 
своята похот. Следователно, Бернар правилно казва, че в наши дни вратата на 
спасението е отворена за нас когато приемем благовестието с нашите уши, точно както 
през същия вход, когато беше отворен за Сатана, влезе и смъртта. Адам никога не би 
посмял да покаже някаква съпротива на Божията заповед, ако не беше така неверен на 
Божието слово. Най-здравата юзда, която може да възпира сигурно неговите страсти, 
би била вярата, че нищо не е по-добро от това да развива своята праведност като се 
покорява на Божиите заповеди и че възможно най-висшето щастие е да бъде обичан от 
Бога. Следователно човекът, като беше завлечен от богохулствата на Сатана, направи 
всичко от себе си да унищожи цялата Божия слава. 

5. Първият грях като първороден грях 

Както духовният живот на Адам би се състоял в това да остане съединен и свързан 
със своя Създател, така и отчуждението от Него беше смъртта на душата на Адам. Нито 
е странно, че онзи, който изврати целия естествен ред на небето и на земята, чрез своя 
бунт развали и целия си род. “Цялото създание стене,” казва св. Павел, “подчинено на 
немощ, но не своеволно” (Рим. 8:20, 22). Ако попитаме каква е причината, не може да 
има съмнение, че създанието понася част от наказанието, заслужено от човека, за чиято 
употреба са направени всички други създания. Следователно, тъй като чрез греха на 
човека дойде проклятие както гора, така и долу, над цялата земя, няма нищо 
необосновано в това, че проклятието се предава и на неговото потомство. След като 
небесният образ в човека беше изтрит, не само самият той беше наказан с отнемане на 
красивите неща, с които беше надарен, а именно, мъдрост, добродетел, праведност, 
истина и святост, и с поставянето на тяхно място на тези смъртоносни напасти, слепота, 
безсилие, суета, нечистота и неправедност, но той въвлече в това и своето потомство и 
го хвърли в същото нещастно състояние. 

Това е наследствената извратеност, на която ранните християнски автори дават 
названието Първороден Грях, което означава извращаване на естество, което преди 



това е било добро и чисто. Тази тема е предизвикала много спорове, като нищо не е 
толкова трудно да бъде разбрано, както че грехът на един направи мнозината виновни, 
и така става общ грях. Това изглежда е причината защо най-ранните учители на 
Църквата хвърлят само бегъл поглед по темата, или поне не я обясняват така ясно, 
както трябва. Тази плахост, обаче, не можа да предотврати появата на Пелагий с 
неговите мръсни измислици – че Адам съгреши само в своя вреда, но не нанесе вреда 
на своето потомство. Сатана, като така умело прикрива истинската болест, се опитва да 
я направи неизлечима. Но когато е било ясно доказано от Писанието, че грехът на 
първия човек се предава на цялото негово потомство, се е прибегнало към несериозното 
възражение, че той се предава чрез подражание, не чрез наследяване. Затова здравото 
учение, и по-специално Августин, се е потрудило да докаже, че ние не сме извратени 
чрез придобито нечестие, а от самата утроба носим вътрешна извратеност. Би било най-
голямо безсрамие да отричаме това. Но човекът, който се е научил от писанията на този 
свят човек [Августин] колко крайно е безумието на тези еретици, няма да се чуди на 
нахалството на пелагианците и целестинците. Със сигурност няма неяснота в изповедта 
на Давид, “Ето, родих се в нечестие, и в грях ме зачна майка ми” (Пс. 51:5). Неговата 
цел в текста не е да хвърли обвинение към своите родители; но за да препоръча по-
добре добротата на Бога към него, той прилежно повтаря признанието, че е нечист от 
самото си раждане. Тъй като е ясно, че Давид не е специален случай, следва, че той е 
само е един пример в общата съдба на целия човешки род. 

Следователно всички ние, произхождайки от нечисто семе, идваме в света омърсени 
със заразата на греха. Дори още преди да сме видели светлината на слънцето, ние сме 
осквернени и замърсени в Божия поглед. “Кой може да извади чисто от нечисто. 
Никой,” казва книгата Йов (Йов 14:4). 

6. Първородният грях не се предава чрез подражание 

Така виждаме, че нечистотата на родителите се предава на техните деца, така че 
всички без изключение са по рождение извратени. Не можем да намерим началото на 
тази извратеност, докато не стигнем до първия родител като глава на всичко. 
Следователно трябва да смятаме за сигурно, че по отношение на човешкото естество 
Адам не беше просто прародител, но и корен, и затова чрез неговата извратеност 
целият човешки род беше заслужено опорочен. Това е ясно от разликата, която 
апостолът прави между Адам и Христос, “Затова, както чрез един човек грехът влезе в 
света, и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички хора, защото 
всички съгрешиха . . . така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот 
чрез Исус Христос, нашия Господ” (Рим. 5:12, 21). На каква неяснота ще се позоват тук 
пелагианците? Че грехът на Адам се предава чрез подражание! Дали тогава 
праведността на Христос ни се предава само като пример, който ни се дава за 
подражание? Може ли някой човек да търпи такова богохулство? Но ако извън 
всякакъв спор, праведността на Христос, и с нея животът, са наши чрез наследяване, 
следва, че тези двете са били изгубени в Адам, за да бъдат възстановени в Христос, 
докато смъртта и грехът бяха въведени от Адам, за да бъдат премахнати в Христос. 
Няма неяснота в думите, “Както чрез непокорството на единия мнозината станаха 
грешни, така и чрез покорството на единия мнозината ще станат праведни.” 
Следователно връзката между тези двете е следната: Както Адам чрез своята разруха 
въвлече и нас в разруха, така Христос чрез Своята благодат ни възстанови към 
спасение. 



В тази ясна светлина на истината не мога да видя необходимост от по-дълго или по-
сложно доказателство. Това също се вижда в Първото послание към Коринтяните, 
където Павел, за да утвърди вярващите в сигурната надежда на възкресението, показва, 
че животът, който е изгубен в Адам, е възстановен в Христос (1 Кор. 15:22). Като 
заявява, че всички са умрели в Адам, той сега също открито свидетелствува, че всички 
са заразени с мръсотията на греха. Наистина, осъждението не може да достигне онези, 
които са напълно без вина. Но неговата идея става най-ясна от друга част на 
изречението, в която той показва, че надеждата за живот е възстановена в Христос. 
Всеки знае, че единственият начин, по който това става, е, че чрез чудно съучастие 
Христос влива в нас силата на Своята праведност, както на друго място се казва, 
“Духът е жив поради правдата” (Рим. 8:10). Следователно, единственото обяснение, 
което мже да се даде за израза, “в Адам всички умряха,” е, че като съгреши, той донесе 
нещастие и разруха не само на себе си, но и хвърли нашето естество в същата погибел; 
и че той зарази цялото свое потомство не само чрез една грешка, която няма нищо 
общо с нас, а чрез покварата, в която той сам падна. 

Павел никога не би могъл да каже, че всички са “естество деца на гнева” (Еф. 2:3), 
ако хората не са проклети от утробата. И е очевидно, че естеството, за което се говори 
тук, не е естеството такова, каквото Бог го е създал, а каквото е било опорочено в Адам; 
защото би било напълно нелепо да правим Бога начинател на смъртта. Следователно 
Адам, като изврати себе си, предава заразата на цялото свое потомство. Защото 
небесният Съдия, нашият Спасител, заявява, че всички са по рождение порочни и 
извратени, когато казва, че “роденото от плътта е плът” (Йоан. 3:6), и следователно 
вратата към живота е затворена за всички, докато не бъдат новородени. 

7. Предаването на греха от едно поколение на друго 

За разбирането на този въпрос няма нужда от разгорещени спорове (което в немалка 
степен е обърквало древните учители) дали душата на детето произхожда чрез 
предаване на естество от душата на родителя. За нас трябва да е достатъчно да знаем, 
че Адам беше направен хранилище за дарбите, които Бог счете за правилно да дари на 
човешкото естество, и следователно, когато той изгуби това, което е получил, той го 
изгуби не само за себе си, но и за всички нас. Защо да се безпокоим за предаването на 
душата, когато знаем, че качествата, които Адам изгуби, той ги получи не само за себе 
си, а и за всички нас, че не са били дарби към един-единствен човек, а качества на 
целия човешки род? Следователно няма нищо нелепо във възгледа, че когато беше 
лишен от всичко, неговото естество беше оставено голо и бедно, че като беше замърсен 
от греха, замърсяването се предава на цялото негово потомство. Така от покварен корен 
израстват покварени клони, които предават своята поквара на клонките, които 
израстват от тях. Децата, като са опорочени в своя родител, предават мръсотията на 
внуците; с други думи, покварата, започнала в Адам, чрез непрекъснато наследяване се 
предава от предходните на тези, които идват след тях. Причината на заразата не е в 
естеството нито на плътта, нито на душата, а Бог е решил да нареди онези дарове, които 
е дал на първия човек, човекът да изгуби както за себе си, така и за своите потомци. 

Пелагианската глупост относно невъзможността децата да наследяват извратеност 
от благочестиви родители, а всъщност трябва да бъдат освещавани чрез тяхната 
чистота, се опровергава лесно. Децата не идват чрез духовно новорождение, а чрез 
плътско раждане. Затова, както Августин казва, “И осъденият невярващ, и оправданият 
вярващ раждат потомство, което не е оправдано, а осъдено, защото естеството, което 



ражда, е извратено.” Нещо повече, макар праведните родители в известна степен 
допринасят за святостта на своето потомство, това е само чрез Божието благословение; 
но благословение, което не предотвратява предварителното действие на главното и 
всеобщо проклятие върху целия род. Вината е от естеството, докато освещението е от 
свръхестествена благодат. 

(Първородният грях се определя като извратеност на естеството, заслужаваща 
наказание, но която не следва от естеството такова, каквото е било създадено, 8-11) 

 
8. Естеството на първородния грях 

Но за да не бъде самото нещо, за което говорим, неясно или съмнително, ще бъде 
уместно да дадем определение за първороден грях. (Калвин, в Conc. Trident. 1, Dec. 
Sess. 5). Но нямам намерение да разглеждам всички определения, които различните 
автори са възприели, а само да изведа единственото, което ми изглежда най-съобразено 
с истината. И така, първородният грях може да се определи като наследствена поквара 
и извратеност на нашето естество, проникнала във всички части на душата, която първо 
ни излага на Божия гняв, а след това произвежда в нас дела, които Писанието нарича 
дела на плътта. Тази извратеност Павел многократно определя с названието грях (Гал. 
5:19), докато делата, които произлизат от нея, като прелюбодейство, блудсво, кражби, 
омраза, убийства, пирувания, той нарича по същия начин плодове на греха, макар че в 
различни текстове на Писанието, и дори от самия Павел, те също са наречени грехове. 

Следователно, две неща трябва ясно да се отбележат, а именно, че като сме така 
извратени и покварени във всички части на своето естество, само заради тази поквара 
ние заслужено сме осъдени от Бога, за Когото не е приемливо нищо друго освен 
праведност, невинност и чистота. Това е наказание за чужд грях. Защото когато се 
казва, че грехът на Адам ни излага на Божия гняв, смисълът не е, че ние, които сами по 
себе си сме невинни и непокварени, носим неговата вина, но тъй като чрез неговото 
престъпление ние всички сме поставени под проклятие, казва се, че той ни е вкарал в 
дълг. Чрез него, обаче, идва не само наказанието, но и замърсяването, за което 
справедливо заслужаваме наказание. Затова Августин, макар че често нарича това чужд 
грях (за да може по-ясно да покаже как той идва при нас чрез наследяване), в същото 
време твърди, че това е собственият грях на всеки отделен човек. И Апостолът най-
изрично свидетелствува, че “смъртта премина във всички хора, защото всички 
съгрешиха” (Рим. 5:12); тоест, участвуват в първородния грях и са замърсени от 
неговатат мръсотия. Следователно, макар децата да носят със себе си своето осъждение 
още от утробата на майката, страдат не поради чужди, а поради свои недостатъци. 
Защото макар още да не са произвели плодовете на своята неправда, в себе си те имат 
посадени семената. Дори цялото им естество е своеобразна леха на греха и 
следователно не може да бъде друго освен противно и омразно на Бога. Оттук следва, 
че то правилно е смятано за грешно в Божия поглед; защото не може да има осъждение 
без вина. 

След това идва следващата идея, а именно, че тази извратеност в нас никога не 
престава, но непрекъснато произвежда нови плодове, онези дела на плътта, които по-
горе описахме; точно както запалената пещ хвърля искри и огън, или изворът без 
прекъсване излива вода. Следователно, онези, които определят първородния грях като 
липса на първоначалната праведност, която трябва да имаме, макар че по същество 



осъзнават целия смисъл, не изразяват достатъчно неговата сила и енергия. Защото 
нашето естество не е само напълно лишено от доброта, но е толкова изобилно във 
всякакъв вид зло, че не може никога да остане безделно. Онези, които го наричат 
похотливост, използват дума, която не е много неуместна, ако също добавят (много 
хора, обаче, никога няма да се съгласят на това), че всичко, което е в човека, от разума 
до волята, от душата до плътта, е замърсено и пропито с тази похотливост; или, да го 
кажем по-кратко, че целият човек в себе си не е нищо друго освен похотливост. 

9. Грехът обхваща целия човек 

Затова казах, че след като Адам се разбунтува срещу извора на правдата, всички 
части на душата са обхванати от греха. Защото той не само е примамен от малки 
пожелания, но и самата крепост на ума му е завладяна от омразно нечестие, и 
вътрешното му сърце е пропито с гордост (Рим. 7:12; Книга 4, глава 15, р. 10-12), така 
че е глупаво и неуместно да ограничаваме покварата,, която произлиза от него, до това, 
което наричаме чувствени страсти, или да я наричаме възбуда, която примамва, 
тревожи и привлича една единствена част, която те наричат чувственост, в греха. Тук 
Петер Ломбард показва чудовищно невежество (Lomb., lib. 2 Dist. 31). Когато търси 
мястото на покварата, той казва, че то е в плътта (както Павел заявява), не като 
вещество, наистина, а като по-явно в плътта. Като че ли Павел казва, че само една част 
от душата, а не цялото естество, се противопоставя на свръхестествената благодат. 
Самият Павел не оставя място за съмнение, когато казва, че покварата не живее само в 
една част, но никоя част не е свободна от нейната смъртоносна зараза. Защото като 
говори за извратено естество, той не само осъжда прекомерността на пожеланията, но 
изрично заявява, че разумът е подчинен на слепота, и сърцето на извратеност (Еф. 4:17, 
18). 

Третата глава на Посланието към Римляните не е нищо друго освен описание на 
първородния грях; същото нещо става още по-ясно от начина на обновление. Защото 
духът, който се противи на стария човек и плътта, показва не само благодатта, чрез 
която чувствената или нисшата част от душата бива поправена, а включва пълно 
преобразяване на всички нейни части (Еф. 4:23). И затова Павел заповядва не само 
подтискането на прекомерните желания, но и да бъдем обновени в духа на нашия ум 
(Еф. 4:23), както на друго място ни казва да се преобразяваме чрез обновяването на ума 
(Рим. 12:2). Оттук следва, че тази част, в която достойнството и превъзходството на 
душата са най-очевидни, не само е наранена, но и е толкова извратена, че не е 
достатъчно обикновено лекарство. Трябва да има ново естество. След малко ще видим 
доколко грехът е завладял ума и сърцето. Тук само исках накратко да отбележа, че 
целият човек, от върха на главата до петите, е така наводнен, че никоя част не остава 
свободна от греха, и следователно всичко, което произлиза от него, се вменява за грях. 
Така Павел казва, че всички плътски мисли и страсти са вражда против Бога, и 
следователно смърт (Рим. 8:6-7). 

10. Грехът не е нашето естество, а изкривяване на нашето естество 

Сега нека се занимаем с онези, които се осмеляват да приписват на Божието име 
своите пороци, защото ние казваме, че хората се раждат порочни. Те нелепо очакват да 
намерят в своята извратеност онова божествено действие, което трябва да търсят в 
естеството на Адам, докато още беше цялостен и непокварен. Вината за нашата разруха 



е в нашето собствено плътско естество, а не в Бога, и причината е само в нашето 
израждане от нашето първоначално състояние. 

И нека никой не ни омайва, че Бог вероятно би осигурил нашата безопасност по-
добре, ако беше предотвратил падението на Адам. Това възражение, което, поради 
дръзката надменност в него е противно на всеки набожен ум, е свързано с тайната на 
предопределението, която по-късно ще бъде разгледана на съответното място (Tertull. 
de Prescript., Calvin, Lib. de Predest.). Между другото нека помним, че нашата разруха 
се дължи на нашата собствена извратеност, за да не подмятаме обвинения против самия 
Бог, Създател на естеството. Вярно е, че естеството е смъртно ранено, но има голяма 
разлика между рана, която е нанесена отвън, и такава, която е вродена в 
първоначалното състояние. Ясно е, че тази рана е причинена от греха; и следователно 
нямаме основания за оплакване, освен срещу себе си. Това много внимателно се 
поучава в Писанието. Защото Проповедникът казва, “Ето, това само намерих, че Бог 
направи човека праведен, но те изнамериха много измишления” (Екл. 7:29). Тъй като по 
Божието благоволение човекът беше направен праведен, но пропадна в немощ поради 
собственото си увлечение, очевидно неговата погибел се дължи единствено на него 
самия (Athanas. in Orat. Cont. Idola.). 

11. “Естествената” поквара на “естеството,” създадено от Бога 

И така, ние казваме, че човекът е покварен от естествена порочност, но не такава, 
която произтича от естеството. Като казваме, че тя не произтича от естеството, имаме 
предвид, че тя е по-скоро последващо събитие, сполетяло човека, а не същностно 
свойство, вложено в него от началото. Ние обаче я наричаме естествена, за да не 
предположи някой, че всеки човек се заразява от нея чрез извратени навици, а че 
всички я получава по наследяване. И имаме основания да я наричаме естествена. 
Защото на същото основание апостолът казва, че “по естество сме деца на гнева” (Еф. 
2:3). Как би могъл Бог, Който се наслаждава на най-малките от Своите дела, да се гневи 
на най-благородното от тях? Гневът не е срещу самото дело, а срещу извращаването на 
делото. Поради което, ако не неправилно да кажем, че поради покварата на човешкото 
естество човекът е по естество омразен на Бога, също не е неправилно да кажем, че той 
е по естество порочен и извратен. Затова, предвид нашето извратено естество, Августин 
не се колебае да нарече естествени онези грехове, които неизбежно царуват в плътта, 
когато Божията благодат липсва. Това унищожава нелепия възглед на манихейците, 
които, като си въобразяват, че човекът е по същността си нечестив, отиват дотам да му 
припишат друг Създател, за да могат така да избягнат обвинението, че приписват 
причината и произхода на злото на праведния Бог. 

 

 

   



Глава Втора 

2. СЕГА ЧОВЕКЪТ Е ЛИШЕН ОТ СВОБОДА НА ВОЛЯТА И Е 
ВЪРЗАН В НЕЩАСТНО РОБСТВО. 

След като в първата глава разгледахме падението на човека и покварата на 
човешкия род, става необходимо да изследваме дали синовете на Адам са лишени от 
всяка свобода; и ако е останала някаква часица свобода, до къде се простира нейната 
сила. Тази втора глава може да се сведе до три основни части: 

I. Основата на цялата дискусия.  
II. Възгледите на другите относно въпроса за човешката свобода, р. 2-9.  

III. Истинското учение по този въпрос, р. 10-27.  

Раздели. 

1. Връзката между предишната и следващите четири глави. За да можем да 
положим правилна основа за разглеждане на свободната воля, трябва да се 
премахнат две препятствия, а именно, мързела и гордостта. Основата и 
обобщението на цялата дискусия. Здравата постройка върху тази основа и ясна 
демонстрация на тази постройка чрез аргумента a majori ad minus. Също чрез 
неудобствата и нелепостите, следващи от аргумента на гордостта.  

2. Втората част на главата се състои от други възгледи.  
1. Възгледите на философите.  

3. Лабиринтите на философите. Обобщение на възгледа, общ за всички философи.  
4. Продължение на другите възгледи, а именно, възгледите на древните теолози по 

въпроса за свободната воля. Те са съставени отчасти от Философия и отчасти от 
теология. От това идват тяхната лъжливост, прекаленост, обърканост, 
разнообразие и противоречия. Твърде голямата склонност към философия в 
Църквата е затъмнила познанието за Бога и за нас самите. За да обясним по-
добре възгледите на философите, дадено е определение за Свободна Воля. 
Огромна разлика между това определение и тези възгледи.  

5. Определени неща биват приписани на Свободната воля от древните теолози, 
особено от схоластиците. Много видове Свободна Воля според тях.  

6. Трудностите на схоластичните теолози в обяснението на този въпрос.  
7. Заключението, че такъв незначителен въпрос не трябва да бъде така издиган 

толкова много. Възражението на онези в Църквата, които имат склонност към 
нови думи. Отговор на възражението.  

8. Друг отговор. Бащите, и особено Августин, макар да запазват понятието 
Свободна Воля, въпреки това осъждат учението на еретиците по този предмет 
като унищожаващо Божията благодат.  

9. С изключение на Августин, езикът на древните автори по въпроса за Свободната 
Воля е почти неразбираем. Все пак те придават малка или никаква стойност на 
човешките добродетели и приписват хвалението за всяка доброта на Святия Дух.  

10. Последната част от главата, съдържаща просто изявление на истинското учение. 
Основният принцип е, че човекът започва да печели от познанието за себе си 
едва когато осъзнае своето бедствено състояние. Това се потвърждава,  
1. Чрез стихове от Писанието.  

11. Също се потвърждава,  
1. Чрез свидетелството на древните теолози.  



12. Като е положена основата, за да покажем колко далеч се простира сега силата на 
разума и волята, общоприето е да се смята, в съгласие с възгледите на Августин 
и на Схоластиците, че естествените дарби на човека са покварени, а 
свръхестествените са почти напълно изгубени. Отделно разглеждане на 
свойствата на Разума и Волята. Някои общи съображения,  
1. Разумът притежава някакви способности за възприятие. Въпреки това той 

има два недостатъка.  

13. Разумът на човека се простира и до земните, и до небесните неща. 
Способностите на разума в познанието на земните неща. 
Първо, по въпросите на държавното устройство.  

14.  Второ, способностите на разума по отношение на изкуствата. В това отношение 
на отделните хора са дадени специални дарби, свидетелствуващи за Божията 
благодат.  

15. Възходът на това познание за земните неща, първо, за да можем да видим как 
човешкото естество, въпреки своето падение, все още е украсено от Бога с 
превъзходни дарове.  

16. Продължение на използването на това познание. Второ, за да видим, че тези 
дарове, дадени на отделните хора, са предназначени за общата полза на 
човечеството. Те понякога биват дадени дори на нечесивите.  

17. Все още остава някаква част от човешкото естество. Колкото и голяма да е тя, 
трябва да бъде приписана изцяло на божественото снизхождение. Причината за 
това. Примери.  

18. Втората част на дискусията, а именно, относно способността на човешкия разум 
относно небесните неща. Те могат да се сведат до три части, а именно, 
божествено познание, осиновение и воля. Доказване и изпитване чрез метафора 
на слепотата на човека относно тях  

19. Освен това, доказана чрез текстове от Писанието, показващи,  

1.  Че синовете на Адам са надарени с някаква светлина, но не достатъчно, за да 
са способни да осъзнаят Бога. Причини.  

20. Осиновението не е от естеството, а от нашия небесен Баща, запечатано в избраните 
чрез Духа на новорождението. От много текстове на Писанието е очевидно, че 
преди новорождението човешкият разум е напълно неспособен да осъзнае 
нещата, свързани с новорождението. Пълно доказателство на това. 
Първи аргумент. 
Втори аргумент. 
Трети аргумент.  

21.  Четвърти аргумент. Писанието приписва славата за нашето осиновяване и 
спасение единствено на Бога. Човешкият разум е напълно сляп за небесните 
неща докато не бъде просветлен. Отхвърляне на едно еретично възражение. 

22.  Човешкият разум е невеж относно истинското познание на божествения закон. 
Това се доказва от свидетелството на Апостола, от изводи от същото това 
свидетелство, и от разсъждения относно целта и определението за Естествения 
Закон. Платон очевидно греши в приписването на всички грехове на незнанието.  



23. Темистий е по-близо до истината като твърди, че заблудата на разума се изявява не 
толкова в общите неща, колкото в конкретните. Изключения от това правило.  

24.  Темистий, обаче, греши, като мисли, че разумът много рядко се заблуждава 
относно общите принципи. Слепотата на човешкия разум, когато бива изпитван 
по стандартите на Божествения Закон, по отношение на първата и втората плочи. 
Примери.  

25. Трябва да се възприеме един среден възглед, а именно, че не всички грехове могат 
да се припишат на незнание, но и в същото време не всички грехове означават 
съзнателна злоба. В това отношение, всичко, което човешкият ум осъзнава и 
замисля, е зло в Божия поглед. Нуждата от божествено ръководство във всеки 
момент.  

26. Изследване на волята. Естественото желание за добро, което всички чувствуват, не 
е доказателство за свободата на човешката воля. Две грешки в използването на 
думите “пожелание” и “добро.”  

27. Учението на Схоластиците по този въпрос е отречено и опровергано от Писанието. 
Тъй като целият човек е подчинен на властта на греха, следва, че волята, която е 
главното обиталище на греха, трябва да бъде най-строго обуздавана. В нас няма 
нищо друго освен грях.  

(Опасностите от тази тема: установяване на гледната точка, 1) 

 
1. Основите на дискусията за свободната воля 

Като видяхме, че господството на греха, откакто първият човек влезе под него, се 
разпростира не само над целия род, но има и цялостна власт над всяка душа, сега остава 
да разгледаме по-внимателно дали от времето, когато сме били така заробени, сме били 
лишени от всяка свобода; и ако все пак остава някаква свобода, докъде се простира 
нейната власт. За да улесним отговора на тези въпроси, може да е полезно между 
другото да укажем посоката, в която трябва да тръгне нашето изследване. Най-добрият 
метод да избегнем грешките е да разгледаме опасностите, които ни дебнат от всяка 
страна. (1) Човекът, като е лишен от всякаква почтеност, незабавно взема повод от този 
факт за да се остави на своя мързел, и като няма в себе си способност да търси 
правдата, изоставя цялата тази тема като че ли тя не го засяга. (2) От друга страна, 
човекът не може да припише на себе си никое нещо, колкото и минимално да е то, без 
да ограби Бога от Неговата почит, и чрез безумна самонадеяност да подчини себе си на 
падение. 

За да се избавим от тези подводни скали, нашата правилна посока ще бъде, първо, 
да покажем, че в човека не е останало никакво добро и от всяка страна бива погълнат от 
най-нещастна бедност; и след това да го научим да се стреми към добротата, от която е 
лишен, и към свободата, която му е отнета: като така му даваме по-силен подтик към 
полагане на усилия, отколкото ако той си въобразяваше, че притежава най-висши 
добродетели. Всеки вижда колко е необходимо последното. Колкото за другите неща, 
някои хора изглежда хранят повече съмнения, отколкото би трябвало. Защото ако се 
признава за безспорно, че на човека не трябва да се отказва нищо, което наистина е 
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негово, тогава трябва да се признае, че той трябва да бъде лишен от всяко нещо като 
лъжливо самохвалство. Ако човекът, който поради добротата на своя Създател беше 
отличен с най-благородни украшения, нямаше право на слава в себе си, колко повече 
трябва да бъде смирен сега, когато неговата неблагодарност го е хвърлила от най-
високата слава в най-долното безчестие? По времето, когато е бил издигнат до най-
високия връх на почитта, всички, което Писанието му приписва, е, че е бил създаден по 
Божия образ, намеквайки с това, че благословенията, които са съставлявали неговото 
щастие, не са били негови собствени, а дошли чрез божествени дарове. Следователно 
сега, когато човекът е съблечен от цялата си слава, какво му остава освен да признае 
Бога, за чиято доброта той отказа да бъде благодарен, когато е бил обсипан с 
богатствата на Неговата благодат? Като не Го е прославил с признателност за Неговите 
благословения, сега поне трябва да Го прослави чрез признанието за своята бедност. 

Наистина, за нас е също толкова полезно да отхвърлим от себе си всяко 
самохвалство за мъдрост и добродетел, колкото и да изявяваме Божията слава. Онези, 
които ни обличат с повече, отколкото наистина притежаваме, само добавят към нашето 
нещастие и богохулство. Защото когато ни учат да уповаваме на своята си сила, какво 
друго правят освен да ни привдигат, а след това ни оставят да се опираме на тръстика, 
която незабавно се чупи? Всъщност, преувеличение е да сравняваме нашата сила с 
тръстика. Всичко, което глупците измислят и бърборят по този въпрос, е само дим. 
Затова не е без причина, че Августин така често повтаря добре известната поговорка, че 
свободната воля бива повече разрушавана, отколкото доказвана от своите защитници 
(August. in Evang. Joann. Tract. 81). Беше необходимо да започнем с това заради някои 
хора, които като чуят, че човешките добродетели са напълно унищожени за да бъде 
възвишена Божията сила в човека, се отнасят с пълно отвращение към този предмет, 
като че ли е гибелен, да не кажем излишен, докато той очевидно е много необходим и 
полезен. 

(Критично разглеждане на възгледите за свободната воля, давни от философите и 
теолозите, 2-9) 

 
2. Философите уповават в силата на разбирането 

След като по-рано отбелязахме, че свойствата на душата са разположени в ума и 
сърцето, нека сега разгледаме докъде се простира силата на всяко от тях. Като цяло 
философите твърдят, че разумът обитава в ума като светилник, хвърляйки светлина 
върху всичките му решения, и като царица, управлявайки волята – че е така пропит с 
божествена светлина, че е способен да дава съвети за най-доброто, и е така надарен със 
сила, че е в състояние съвършено да управлява; че обратното, чувството е тъпо и 
късогледо, винаги пълзи по земята, влачейки се сред нисшите неща, и никога не се 
издига до истинко виждане; че желанието, когато се покорява на разума и не позволява 
да бъде подчинявано на чувствата, е носено към стремеж към добродетелта, поддържа 
правата посока и става преобразявано във воля; но когато бъде заробено от чувството, 
бива така покварено и извратено, че се изражда в похот. Накратко, тъй като според 
тяхното мнение свойствата, които споменах по-горе, а именно, разум, чувство и 
желание, или воля (второто е общоприетата дума), са разположени в душата, те 
твърдят, че умът е надарен с разум, най-добрият ръководител към праведен и щастлив 
живот, но ако той прилежно се възползва от своето превъзходство и упражнява силата, 
с която е по естество надарен; че в същото време по-нисшето свойство, наречено 



чувство, и чрез което умът бива подвеждан към грешки и заблуда, е от такова естество, 
че може да бъде обуздавано и постепенно подчинявано на силата на разума. Нещо 
повече, те дават на волята междинно място между разума и чувството, смятайки, че тя 
притежава пълна власт и свобода да се подчинява на първото или да позволи да бъде 
завлечена от второто. 

3. Така въпреки всичко, философите твърдят, че има свобода на волята 

Понякога, наистина, убедени от своя опит, те не отричат колко трудно е за човека да 
установи господство на разума вътре в себе си, той като понякога бива привлечен от 
примамките на удоволствието; в друго време е заблуден от лъжлив външен вид; а в 
друго време е подтикван от необуздани страсти и е завличан (според израза на Платон) 
като с въжета или жили (Plato, De Legibus, lib. 1). 

По тази причина, казва Цицерон, искрите, хвърлени от природата, веднага биват 
угасени от лъжливи възгледи и извратени нрави (Cicero, Tusc, Quest. lib. 3). Те 
признават, че когато подобни болести обхванат ума, тяхното развитие е твърде бързо, 
за да бъде лесно обуздано, и ги сравняват с буйни коне, които като хвърлят на земята 
кочияша, се втурват да бягат необуздано. 

В същото време те смятат за безспорно, че е в нашата сила да решаваме между 
добродетелта и порока. Защото (казват те), ако е наш избор дали да направим това или 
онова, също наш избор трябва да е и да не го правим; и отново, ако е наш избор да не 
направим нещо, също наш избор е да го правим; но и в действието, и бездействието ние 
изглежда действуваме от свободен избор; и следователно, ако вършим добро когато ни 
харесва, можем също да не го вършим; ако вършим зло, можем също да престанем да го 
вършим (Arist. Ethic. lib. 3 c. 5). Та дори някои са отишли дотам да се хвалят (Seneca, 
passim), че е дар от боговете, че живеем, но от нас самите зависи да живеем добре и 
чисто. Затова чрез своя герой Кота Цицерон казва, че тъй като всеки човек сам 
придобива своите качества, никой мъдър човек не благодари на боговете за тях. “Ние 
биваме похвалени,” казва той, “за своите добродетели, и се прославяме в своите 
добродетели, но това не може да бъде ако добродетелта беше дар от Бога, а не от нас 
самите (Cicero, De Nat. Deorum). Малко по-долу той добавя, “Възгледът на цялото 
човечество е, че щастието трябва да се търси от боговете, а мъдростта в нас самите.” 
Накратко, всички философи твърдят, че човешкият разум е достатъчен за доброто 
поведение; че волята, която е по-нисша от него, може наистина да бъде подмамена от 
чувствата, но като има свободен избор, няма нищо, което да я възпре да следва разума 
като ръководител във всичко. 

4. Църковните бащи като цяло показват по-малка яснота, но имат склонност да 
приемат свободата на волята. Какво е свободна воля? 

Сред църковните автори, макар да няма нито един, който да не признава, че 
здравият разум в човека е сериозно повреден от греха и волята е здраво вързана от 
порочни желания, въпреки това много от тях се приближават твърде много до подхода 
на философите. Струва ми се, че някои от най-древните автори са възвеличавали 
човешката сила от страх, че едно открито признание за човешкото безсилие може да ги 
изложи на подигравките на философите, с които са спорели, а също да даде на плътта, 
която и иначе не е склонна към добро, ново основание за ленивост. Затова, за да 
избягнат поучаването на нещо, което мнозинството от хората биха сметнали за нелепо, 



те приемат за своя цел до известна степен да примирят учението на Писанието с 
догмите на философията, като в същото време внимателно се стремят да не дадат 
никакъв повод за ленивост. Това е очевидно от техните думи. Хризостом казва, “Бог е 
поставил доброто и злото в нашата власт, дал ни е пълна свобода на избора; не възпира 
нежелаещия, но прегръща желаещия” (Homil. de Prodit. Judae). И отново, “Често злият, 
по свой избор, се променя към добро, а добрият пада поради мързел и става нечестив. 
Защото Господ е направил нашето естество свободно. Той не ни заробва под 
неизбежност, но като ни дава подходящите лекарства, позволява здравето да зависи от 
възгледите на болния” (Homily. 18, in Genesis). И отново, “Тъй като не можем да 
направим правилно нищо, без да бъдем подпомогнати от Божията благодат, така, 
докато не принесем това, което е наше, не можем да получим благоволение от горе” 
(Homily. 52). Преди това той казва, “Тъй като здравето не идва чрез божествената 
помощ, по необходимост ние трябва да допринесем нещо.” Затова един от неговите 
чести изрази е, “Нека допринесем нашето, Бог ще промисли за останалото.” В съгласие 
с това Йером казва, “От нас зависи да започнем, от Бога да го завърши; от нас зависи да 
дадем това, което можем, от Него да достави това, което не можем” (Dialog. 3 Cont. 
Pelag.). 

От тези изречения виждате, че те са приписвали на човека повече, отколкото той 
притежава за следване на добродетелта, защото са смятали, че не могат да отхвърлят 
нашата вродена ленивост, ако не твърдят, че ние грешим единствено от самите себе си. 
По-късно ще видим дали основателно твърдят това. Със сигурност скоро ще можем да 
покажем, че току-що цитираните възгледи за напълно неточни. 

Нещо повече, макар гръцките Бащи повече от всички други, и особено Хризостом, 
са прескочили всякакви граници във възвеличаване на силата на човешката воля, 
всички древни теолози, с изключение на Августин, са така объркани, колебливи и 
противоречиви по този въпрос, че от техните писания не може да се придобие никаква 
сигурност. Затова е ненужно да бъдем по-конкретни в изброяването на всеки отделен 
възглед. Ще бъде достатъчно от всеки да извлечем толкова, колкото изисква 
изложението на тази тема. 

По-късните писатели (всеки един от които търси похвали за своето умение да 
защитава човешкото естество), в съгласие, един след друг, са се отклонили още повече 
настрани, докато накрая е станало общоприета догма, че човекът е покварен само в 
чувствената част от своето естество, че разумът остава незасегнат, а волята е само леко 
наранена. Все пак те често повтарят израза, че естествените дарби на човека са 
покварени, а свръхестествените са отнети. Обаче, едва ли и един на сто има някаква 
представа какво означават тези думи. Определено, ако желаех ясно да изразя какво е 
извратеността на естеството, не бих търсил някакъв друг израз. Но е от голямо значение 
внимателно да разгледаме каква е силата на човека сега, когато той е опорочен във 
всички части на своето естество и лишен от своите свръхестествени дарби. Хората, 
които изповядват, че са Христови ученици, говорят твърде много като философи по 
тази тема. Като че ли човешкото естество все още е здраво, та латинците винаги 
използват думите “свободна воля,”, докато гърците не се срамуват да използват едно 
още по-нелепо понятие, а именно, “autexousion,” като че ли в себе си човекът все още 
има пълна сила. 

Но тъй като принципът, поддържан от всички, дори от простите хора, е, че човекът 
е надарен със свободна воля, докато някои, които се смятат за по-умни, знаят докъде се 



простира нейната власт; ще бъде необходимо първо да разгледаме значението на това 
понятие, а след това да определим, чрез просто позоваване на Писанието, каква е 
естествената способност на човека за добро или зло. Макар думите “свободна воля” да 
се срещат многократно при всички автори, малко хора са дали определение за това 
какво означават. Ориген, обаче, изглежда заявява общоприетия възглед, когато казва, 
че това е способността на разума да разпознава между добро и зло; или на волята да 
избира едното или другото. Августин не е различава от него, когато казва, че това е 
способността на разума и волята да избират доброто с помощта на благодатта – и да 
избират злото, когато благодатта липсва. Бернар, макар да се стреми към по-голяма 
точност, говори по-неясно, когато я описва като съгласие, по отношение на 
неразрушимата свобода на волята и неотменимото отсъждане на разума. 
Определението на Анселм не е много разбираемо за обикновените хора. Той я нарича 
способност за запазване на честността със собствени усилия. Петер Ломбард и 
схоластиците предпочитат определението на Августин, както защото е по-ясно, така и 
защото не изключва божествената благодат, без която според тях волята не е 
достатъчна сама по себе си. Те обаче добавят нещо от себе си, защото го смятат за по-
добро или необходимо за по-ясно обяснение. Първо, те се съгласяват, че понятието 
“воля” (arbitrium) се отнася за разума, чието действие е да разграничава между добро и 
зло, и че прилагателното “свободна” по правило принадлежи на волята, която може да 
се обърне в една от двете посоки. Поради това, тъй като свободата принадлежи на 
волята, Тома Аквински казва (Part 1 Quaest. 83, Art 3), че най-подходящото определение 
е да наречем свободната воля способност за избор, съчетаваща разум и желание, но 
склонна повече към желанието. Сега разбираме в какво според тях се състои същността 
на свободната воля, а именно, в разума и волята. Сега остава да видим какво те 
приписват на всяко от двете. 

5. Различни видове “воля” и “свобода” при църковните Бащи 

Като цяло те са склонни да поставят под свободната воля на човека само 
непосредствените неща, а именно, онези, които не се отнасят за Божието царство, 
докато отнасят истинската праведност към специалната Божия благодат и духовното 
новорождение. Авторът на труда, “За призоваването на езичниците” (“De Vocatione 
Gentium”), желаейки да покаже това, описва волята в три проявления, а именно, 
чувствена, животинска и духовна. Първите две, казва той, са оставени на човека, но 
последната е дело на Святия Дух. На друго място ще разгледаме колко истина има в 
тази воля. Засега нашето намерение е само да споменем възгледите на другите, не да ги 
опровергаваме. Когато писателите разглеждат свободната воля, тяхното изследване е 
насочено главно към това каква е нейната сила не по отношение на обществените или 
видимите действие, а относно покорството, изисквано от Божия закон. Аз признавам, 
че последното е сериозен въпрос, но мога да смятам, че другото трябва да бъде напълно 
пренебрегнато; и се надявам да мога да дам най-доброто обяснение за моето мислене 
(раздели 12 до 18). 

Школите, обаче, са възприели разграничение, което изброява три вида свобода (виж 
Lombard, lib. 2 Dist. 25); първо, свобода от неизбежността; второ, свобода от греха; и 
трето, свобода от нещастието; като първият вид по естество е така вроден в човека, че 
не е възможно той да бъде лишен от него; докато поради греха другите две са изгубени. 
Аз с готовност признавам това разделение, освен в това, че то обърква неизбежността с 
принудата. На друго място ще стане колко различни са тези неща и колко важно да 
осъзнаваме разликата между тях. 



6. “Действуваща” и “съ-действуваща” благодат? 

Като признаваме всичко това, ще бъде извън всякакъв спор, че свободната воля не 
дава способност на никой човек да върши добри дела, освен когато е подпомогната от 
благодатта; всъщност, от специалната благодат, която единствено избраните получават 
чрез новорождение. Защото не бих издържал да обсъждам нахалството на онези, които 
казват, че благодатта се дава поравно и безразборно на всички (Lomb. lib. 2 Dist. 26). Но 
още не е показано дали човекът е напълно лишен от способността за добри дела, или 
все още я притежава в някаква, макар и много слаба и ограничена степен – степен, 
която е толкова слаба и ограничена, че не може да направи нищо от себе си, но когато е 
подпомогната от благодатта, е способна да извърши своята част. Майсторът на 
изреченията (Lombard, ibid.), желаейки да обясни това, поучава, че за вършенето на 
добри дела са необходими два вида благодат. Първата благодат той нарича 
Действуваща. На нея се дължи, че ние действително желаем това, което е добро. 
Другата, която следва тази добра воля и я подпомага, той нарича Съдействуваща. 
Моето възражение към това разграничение (виж глава 3, р. 10 и глава 7 р. 9) е, че макар 
тя да приписва действителното желание за добро на божествената благодат, тя намеква, 
че човекът, макар и неефективно, от своето собствено естество желае добро в някаква 
степен. Така Бернар, макар да твърди, че добрата воля е Божие дело, отстъпва това на 
човека, а именно, че от неговото собствено естество той копнее за такава добра воля. 
Това се различава много от възгледа на Августин, макар Ломбард да твърди, че е взел 
това разделение от него. Освен това, във втората благодат има неяснота, която води до 
погрешно тълкуване. Защото се смята, че ние си съдействуваме с втората благодат, 
доколкото от нас зависи дали да унищожим първата благодат, като я отхвърлим, или да 
я потвърдим като с покорство се подчиним. Авторът на труда, “Призоваването на 
езичниците” (De Vocatione Gentium) изразява това по следния начин: Тя е свободна за 
онези, които имат силата на разума да отстъпят от благодатта, така че неотстъпването е 
награда, а това, което не би могло да бъде направено без съдействието на Духа, се 
приписва като заслуга на онези, чиято би могла да го постигне и по друг начин (lib. 2 
cap. 4). Изглежда уместно мимоходом да направим тези две забележки, за да може 
читателят да види колко много се различавам от клеветите на схоластиците. Още 
повече се различавам от съвременните софисти, които още повече от схоластиците са 
отстъпили от древното учение. Но това разделение ни показва доколко свободната воля 
се приписва на човека. Защото Ломбард всъщност заявява (lib. 2 Dist. 25), че нашата 
свобода не е дотам, че да ни остави еднакво склонни към добро и зло в нашите 
действия и мислене, а само да ни освободи от принуда. Тази свобода е съвместима с 
това, че сме извратени, слуги на греха, неспособни да вършим друго освен грях. 

7. Че човекът е грешник неизбежно, но не по принуда, не постановява учение за 
свободната воля 

Именно в този смисъл се казва, че човекът има свободна воля, не защото има 
свободен избор между добро и зло, а защото действува доброволно, а не по принуда. 
Това е съвършено вярно; но защо трябва такова малко нещо да бъде удостоено с такова 
гордо название? Каква възхитителна свобода! Че човекът не е принуден да бде слуга на 
греха, но всъщност е “ethelodoulos” (доброволен слуга); като неговата воля е окована 
във веригите на греха. Аз мразя простите словесни спорове, които безсмислено 
безпокоят Църквата; но смятам, че трябва да мислим благочестиво, за да избягваме 
думи, които означават някаква нелепост, особено по теми, където грешката има 
гибелни последствия. Колко малко са онези хора, които като чуят, че свободната воля 



се приписва на човека, не си представят незабавно, че той е господар на своя ум и воля 
в такъв смисъл, че от самосебеси може да се наклони към добро или към зло? Може да 
се каже, че такива опасности биват премахвани чрез внимателно обясняване пред 
хората на значението на думите. Но такава е склонността на човешкия ум да се 
заблуждава, че той по-бързо ще извлече заблуда от една малка дума, отколкото истина 
от една дълга беседа. Самото понятие, което разглеждаме, дава силно доказателство за 
това. Защото след като обяснението, дадено от древните християнски писатели, е било 
изгубено от погледа, почти всички, които са дошли след тях, като са обръщали 
внимание само на етимологията на думата, са били подведени в смъртоносна 
самоувереност. 

8. Учението на Августин за “свободната воля” 

Колкото до Бащите (ако техният авторитет има някаква тежест за нас), те 
непрекъснато използват това понятие; но те в същото време заявяват какво значение му 
приписват. Конкретно, Августин не се колебае да нарече волята роб. В други текстове 
той е възмутен от онези, които отричат свободната воля; но неговото главно основание 
за това се обяснява, когато той казва, “Само доколкото някой си позволява да отрича 
свободата на волята от желание да намери извинение за греха.” Със сигурност на друго 
място той признава, че без Духа волята на човека не е свободна, тъй като е подвластна 
на страсти, които я оковават и управляват. И отново, че естеството беше лишено от 
свобода в момента, в който волята беше победена от бунта, в който изпадна. И отново, 
че човекът, като злоупотреби със свободната воля, изгуби и себе си, и своята воля. И 
отново, че тъй като свободната воля е пленник, тя не може да направи нито една крачка 
по пътя на правдата. И отново, че никоя воля не е свободна освен онази, която е 
свободна по Божията благодат. И отново, че Божията правда не се изпълнява когато 
законът заповядва, а човекът действува чрез своята си сила, а когато Духът подпомага, 
а волята (не свободната воля на човека, а волята, освободена чрез Бога) се подчинява. 
Той накратко излага основанията за всички тези забележки, когато казва, че при своето 
сътворение човекът получи голяма степен на свободна воля, но я изгуби чрез 
съгрешаването. На друго място, след като показва, че свободната воля се установява 
чрез благодат, той силно се противопоставя на онези, които приписват какво да е нещо 
на себе си без благодат. Неговите думи са, “Колкото и нещастните хора да си 
позволяват да се хвалят със свободна воля преди да са направени свободни, или със 
собсвтената си сила след като са направени свободни, те не розсъждават, че в самия 
израз, свободна воля, се предполага свобода. ‘Където е Господният Дух, там е свобода’ 
(2 Кор. 3:17). Тогава, ако те са слуги на греха, защо се хвалят със свободна воля? 
Победеният е слуга на този, който го е победил. Но ако хората са направени свободни, 
защо се хвалят с това, като че ли е тяхно дело? Дали са толкова свободни, че да не 
желаят да да бъдат слуги на Този, Който е казал, ‘Без Мен не можете да направите 
нищо’ (Йоан 15:5)?” 

В друг текст той дори изглежда се подиграва на думата, като казва, “Че волята 
наистина е свободна, но не освободена – свободна от правдата, но заробена под греха.” 
На друго място той повтаря и обяснява същата идея, като казва, “Че човекът не е 
свободен от правдата, освен чрез избора на своята воля, и не е направен свободен от 
греха, освен чрез благодатта на Спасителя.” Като заявява, че свободата на човека не е 
нищо друго освен еманципация и освобождаване от правдата, той изглежда се 
подиграва на празнотата на думите. Затова, ако някой реши да използва тези думи без 
да им приписва някакъв лош смисъл, аз няма да го критикувам; но тъй като мисля, че те 



не могат да бъдат запазени без много голяма опасност, смятам, че премахването на това 
понятие би било от голяма полза за Църквата. Аз самият не желая да го използвам; и 
ако други искат да приемат моя съвет, ще направят добре да се въздържат от него. 

9. Някои истинни възгледи сред църковните Бащи 

Може би изглежда, че аз сериозно съм навредил на моя собствен възглед, като 
твърдя, че всички църковни писатели с изключение на Августин, говорят толкова 
неясно или непоследователно по тази тема, че от техните писания не може да се добие 
никаква сигурност. Някои биха тълкували това, че желая да ги лиша от тяхното право 
на глас, защото техният възглед е противен на моя. Всъщност, обаче, нямам друга цел 
предвид освен да изследвам просто и с добра воля, за полза на благочестивите умове, 
онова, за което ако те уповават на тези автори и техните възгледи, винаги ще се носят в 
несигурност. Те веднъж учат, че човекът, като е лишен от силата на свободната воля, 
трябва да прибягва само до благодатта; а друг път го обличат или изглежда, че го 
обличат в неговата собствена броня. 

Но не е трудно да покажа, че въпреки неяснотата, с която тези автори се изразяват, 
те имат много ниско мнение за човешките добродетели и приписват всички заслуги за 
добрите дела на Святия Дух. За да направя това по-явно, може тук да цитирам някои 
текстове от тях. И така, какво има предвид Киприан в текста, който е така хвален от 
Августин, “Нека не се прославяме в нищо, защото нищо не е наше,” освен че, тъй като 
човекът сам по себе си е крайно беден, той трябва да зависи изцяло от Бога? Какво 
искат да кажат Августин и Евхерий, когато обясняват, че Христос е дървото на живота, 
и онези, които протегнат ръка към него ще живеят; че изборът на волята е дървото за 
познанието на доброто и злото и онзи, който, отстъпвайки от Божията благодат, вкуси 
от него, ще умре? Какво има предвид Хризостом, когато казва, “Че всеки човек е не 
само грешник по естество, а и цял е грях”? Ако няма нищо добро в нас; ако човекът от 
върха на главата до петите е цял грях; ако дори не е законно да опитваме докъде се 
простира силата на волята: как може да бъде законно да споделяме заслугите за 
добрите дела между Бога и човека? Мога да цитирам много текстове в същия смисъл от 
други автори; но за да не каже някй клеветник, че избирам само онези, които служат за 
моите цели и умелопропускам онези, които са против мен, ще се въдържа. Смея, обаче, 
да твърдя това, че макар те да отиват твърде далеч в превъзвишаването на свободната 
воля, главната цел, която имат предвид, е да научат човека напълно да се отрече от 
всяка самоувереност и да постави своята сила единствено в Бога. Сега преминавам към 
просто изложение на истината по отношение на човешкото естество. 

(Трябва да изоставим всяко себевъзвеличаване, 10-11) 

 
10. Учението за свободната воля винаги носи със себе си опасността от ограбване на 
Бога от Неговата почит 

Тук, обаче, трябва отново да повторя онова, което поставих за основа в началото на 
тази глава, че онзи, който е най-дълбоко унизен и разтревожен от осъзнаването за 
собствената си немилост, голота, нужда и бедност, е направил най-голям напредък в 
познанието за себе си. За човека няма опасност да мисли прекалено високо за себе си, 
ако се научи, че това, което му липсва, е възстановено в Бога. Но той не може да си 
приписва нито една частица без да изгуби себе си в празна самонадеяност, и като си 



приписва божествена почит, да стане виновен за най-голямо нечестие. И със сигурност, 
когато нашите умове са обхванати от копнеж да притежаваме нещо свое, което да 
обитава в нас, а не в Бога, можем да сме сигурни, че тази мисъл ни е внушена не от 
друг съветник, а от онзи, който подмами нашите първи родители да искат да бъдат като 
богове, познавайки добро и зло. Наистина е приятно да имаме толкова много 
добродетели в себе си, че да можем да уповаваме на себе си; но нека многото строги 
текстове, чрез които нашата гордост бива сурово смирявана, да ни възпрат от впускане 
в тази празна самонадеяност: “Проклет да бъде оня човек, който уповава на човека, и 
прави плътта своя мишца” (Ер. 17:5). “Не се удоволствува в силата на коня, нито има 
благоволение в краката на мъжете. Господ има благоволение в ония, които Му се боят, 
в ония, които уповават на Неговата милост (Пс. 147:10, 11). “Той дава сила на 
отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се 
уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат; но ония, които чакат Господа, ще 
подновят силата си” (Ис. 40:29-21). Смисълът на всички тези текстове е, че ние не 
трябва да имаме никаква вяра в нашата собствена сила, ако искаме да се наслаждаваме 
на благоволението на Бога, Който “на горделивите се противи, а на смирените дава 
благодат” (Яков 4:6). Затова нека помним обещания като тези, “Защото ще изливам 
вода на жадната земя, и реки на сухата почва” (Ис. 44:3); “О вие, които сте жадни, елате 
всички при водите” (Ис. 55:1). Тези текстове заявяват, че никой не бива допускан да се 
наслаждава на Божиите благословения, освен онези, които се измъчват от усещането за 
своята бедност. Нито пък трябва да пропускаме текстове като следния: “Слънцето не 
ще ти бъде вече светлина денем, нито луната със сиянието си ще ти свети; но Господ 
ще ти бъде вечна светлина, и твоят Бог твоя слава” (Ис. 60:19). Господ определено не 
лишава Своите слуги от светлината на слънцето или луната, но тъй като Той единствен 
ще им се яви в слава, Той ги разубеждава от увереност дори в тези предмети, които те 
смятат за най-превъзходни. 

11. Истинското смирение отдава почит единствено на Бога 

Винаги съм се наслаждавал изключително много на думите на Хризостом, 
“Основата на нашата философия е смирението”; и още повече от тези на Августин, 
“Както ораторът, когато го попитали, ‘Какво е първото правило на красноречието?’ 
отговорил, ‘Говоренето.’ ‘Какво е второто?’ ‘Говоренето.’ ‘Какво е третото?’ 
‘Говоренето.’ Така и аз, ако ме попитате относно правилата на християнската религия, 
ще отговоря, Първо, второ и трето, Смирението.” 

Под смирение той има предвид не когато човекът, като осъзнава някаква своя 
добродетел, се въздържа от гордост, а когато наистина чувствува, че няма друго 
убежище освен в смирението. Това е ясно от друг текст, “Нека никой човек,” казва той, 
“да не ласкае себе си; сам по себе си той е дявол; защото правдата е от Бога.” И отново, 
“Защо да разчитаме толкова много на способностите на естеството? То е наранено, 
осакатено, противоречиво, изгубено. Това, което е необходимо, е истинско признание, а 
не лъжлива защита.” “Когато някой знае, че сам по себе си е нищо и не може да има 
помощ сам от себе си, оръжията вътре в него са строшени и войната е приключила.” 
Всички оръжия на неверието трябва да бъдат повредени, строшени и изгорени в огъня; 
трябва да останете невъоръжени, без никаква помощ сами в себе си. Колкото по-
немощни сте, толкова повече Господ ще ви поддържа. Така, като обяснява Псалм 17, 
той ни забранява да мислим за нашата праведност, за да можем да осъзнаем Божията 
праведност, и показва, че Бог ни дарява Своята благодат, за да знаем, че сме нищо; че 
стоим само чрез Божията милост, виждайки, че вътре в себе си сме напълно зли. Нека 



да не спорим с Бога за нашите права, като че ли това, което сме приписали на Него, е 
изгубено за нашето спасение. Както нашето смаляване е Негово възвеличаване, така и 
признанието за нашата незначителност намира награда в Неговата милост. Обаче не 
искам човекът доброволно да се покори на това без да бъде убеден, или ако има 
някакви способности, да си затваря очите за тях, за да може така да бъде подчинен на 
истинско смирение; а като е освободен от болестта на себелюбието и амбициите, 
“filautia kai filoneikia,” той се мисли за повече отколкото е, той да види себе си такъв, 
какъвто наистина е, като гледа във вярното огледало на Писанието. 

(Естествените дарби на човека не са напълно угасени: разбирането, 12-17) 

 
12. Свръхестествените дарби са унищожени; естествените дарби са извратени; но е 
останал достатъчно разум, за да разграничава човека от дивите зверове 

Харесва ми добре известната поговорка, взета от писанията на Августин, че 
естествените дарби на човека са покварени от греха, а неговите свръхестествени дарби 
са премахнати; като под свръхестествени дарби имаме предвид светлината на вярата и 
правдата, която би била достатъчна за постигане на небесен живот и вечно щастие. 
Човекът, когато отхвърли своята преданост към Бога, беше лишен от духовните дарби, 
чрез които е издигнат до надеждата за вечното спасение. Оттук следав, че той сега е 
изгнаник от Божието царство, така че всички неща, които се отнасят до благословения 
живот на душата, са угасени в него докато той ги възстанови чрез благодатта на 
новорождението. Сред тях са вярата, любовта към Бога, милостта към ближния, 
следването на правдата и святостта. Всички тези, когато бъдат възстановени в нас чрез 
Христос, трябва да бъдат смятани за придобити и непринадлежащи на нашето естество. 
Ако е така, изводът е, че преди това те са били премахнати. От друга страна, здравият 
разум и почтеността на сърцето също са премахнати и именно това представлява 
покварата на естествените дарби. Защото макар все още да има някакъв остатък от 
разум и мислене и воля, ние не можем да наречем един ум здрав и и почтен, когато той 
е слаб и потопен в тъмнина. Колкото до волята, нейната извратеност е добре известна 
на всички. 

Следователно, тъй като разумът, чрез който човекът разграничава добро от зло, и 
чрез който разбира и отсъжда, е естествен дар, той не може да бъде напълно унищожен; 
но като е частично отслабен и частично покварен, всичко, което остава, е безформени 
руини. В този смисъл се казва (Йоан 1:5), че “светлината свети в тъмнината, но 
тъмнината я не схвана”; като тези думи ясно показват двете идеи, а именно, че в 
поквареното и извратено естество на човека все още има някои искри, които показват, 
че той е разумно животно и се различава от зверовете, тъй като е надарен с разум, и все 
пак, че тази светлина е така задушена от тъмни облаци, че нейнот осветене не може да 
донесе никаква полза. 

По същия начин волята, тъй като е неделима от естеството на човека, не е загинала, 
но е така заробена под извратените похоти, че е неспособна на какво да е праведно 
желание. Това определение е пълно, но има няколко неща, които трябва да бъдат 
обяснени. 



Затова, като се съгласяваме с онова първично разграничение (Книга 1, глава 15, р. 7 
и 8), чрез което разделихме душата на разум и воля, сега ще изследваме силата на 
разума. 

Да обвиним разума във вечна слепота, както и да отхвърлим съществуването на 
какъвто и да е разум, би било противно не само на Божието Слово, но и на 
общоприетия опит. Виждаме, че в човешкия ум е вложено определено желание за 
изследване на истината, към което той никога не би се стремил, освен ако в началото е 
съществувала някаква опитност за истината. Следователно сега в човешкия ум има 
разбиране дотолкова, че той е естествено повлиян от любов към истината, чието 
пренебрегване в нисшите животни е доказателство за тяхното нисше и неразумно 
естество. Но също е вярно, че тази любов към истината изчезва още преди да е 
постигнала целта си, като пропада в суета. Тъй като поради своята тъпота човешкият 
ум е неспособен да следва правия път на търсенето, и след разни скитания се спъва 
постоянно като човек, който се лута в тъмнината, в крайна сметка той е напълно 
объркан, така че целият този опит доказва колко неспособен е той да търси истината и 
да я намери. 

Тогава той се мъчи под друг тежък недостатък, че често пропуска да осъзнае какво е 
познанието, към което трябва да се стреми. Затова, под влиянието на празно 
любопитство, той мъчи себе си с повърхностни и безполезни спорове, или без да 
обръща никакво внимание на нещата, които трябва да познава, или като хвърля само 
бегъл и презрителен поглед на тях. Във всеки случай той почти никога не ги изследва с 
трезва искреност. Светските писатели постоянно се оплакват от тази извратена 
практика, и въпреки това всички те я следват. Затова в цялата книга Еклисиаст, 
Соломон, след като изброява всички занимания, в които хората смятат, че постигат най-
висша мъдрост, ги обявява за суетни и напразни. 

13. Силата на разбирането по отношение на земните неща и вида на човешкото 
общество 

Все пак, обаче, усилията на човека не са винаги така безплодни, че да не доведат до 
никакъв резултат, особено когато неговото внимание е насочено към по-нисши неща. 
Та дори по отношение на по-висшите неща, макар да е много по-небрежен в тяхното 
изследване, той има някакъв малък напредък. Тук, обаче, неговата способност е по-
ограничена и той никога не осъзнава по-ясно своята слабост отколкото когато се опита 
да се извиси над областта на всекидневния живот. Затова може би е уместно, за да 
направим по-явно докъде се простира нашата способност по отношение на тези две 
групи предмети, да очертаем разграничението между тях. Разграничението е, че ние 
имаме един вид разум за земните неща, а друг за небесните неща. Под земни неща 
имам предвид онези, които не са свързани с Бога и Неговото царство, с истинската 
праведност и бъдещите благословения, а имат някаква връзка с настоящия живот и са 
по някакъв начин ограничени в неговите граници. Под небесни неща имам предвид 
познанието за Бога, пътя на истинската праведност и тайните на небесното царство. На 
първите принадлежат нещата на политиката и икономиката, всички механични умения 
и свободните изкуства. На вторите (относно които виж раздели от 18 нататък) 
пренадлежи познанието за Бога и Неговата воля и средствата за подреждане на нашия 
живот в съгласие с тях. 



Колкото до първите, възгледът, който трябва да възприемем, е следният: Тъй като 
човекът по естество е обществено животно, той по естествен инстинкт е склонен да се 
грижи за обществото и да го пази, и затова виждаме, че в умовете на всички хора има 
възгледи за обществен ред и честност. Затова всеки отделен човек разбира защо 
човешките общества трябва да бъдат управлявани от закони, а също е способен да 
осъзнава принципите на тези закони. От това идва и всеобщото съгласие относно 
такива въпроси, както сред различните народи, така и сред различните хора, като 
семената за това са посадени в сърцата на всички без учител или законодател. 

Истината за това не бива опровергавана от войните и смутовете, които винаги 
възникват, а някои, като крадци и грабители, извращават правилата за справедливост, 
отхвърлят връзките на закона и дават свобода на своите похоти; а други (порок, който 
често се среща) приемат за несправедливо това, което на друго място се смята за 
справедливо, и обратно, приемат за похвално това, което на друго място е забранено. 
Защото такива хора не мразят законите поради това, че не знаят, че те са добри и 
свещени, а запалени от неразумни страсти, воюват с това, което е очевидно разумно, и 
безнравстено мразят онова, което техният ум и разбиране одобряват. Смутове от този 
вид не унищожават основната идея за справедливостта. Защото когато хората спорят 
един с друг относно конкретни постановления, по същество техните идеи за 
справедливост съвпадат. Това без съмнение доказва слабостта на човешкия ум, който, 
дори когато изглежда е на правилния път, се спира и се колебае. Но все пак е вярно, че 
на всички е даден някакъв принцип за обществен ред. И е достатъчно доказателство, че 
по отношение на устройството на настоящия живот, никой човек не е лишен от 
светлината на разума. 

14. Разбирането относно изкуствата и науката 

След това идват техническите и свободните изкуства, в които се изявява пълната 
сила на човешката съобразителност, тъй като всички имат някаква степен на 
способности. Но макар че не всички са еднакво способни да научат всички изкуства, 
ние имаме достатъчно свидетелство за общата способност във факта, че едва ли има 
човек, който не показва умение в някакво конкретно изкуство. И тази способност се 
простира не само до научаването на изкуството, но и до измисляне на нещо ново или 
подобряване на това, което вече е научено. Това подвежда Платон да възприеме 
погрешната идея, че такова познание не е нищо друго освен припомняне. Така 
убедително то ни задължава да признаем, че неговият принцип е естествено вложен в 
човешкия ум. Но макар тези доказателства открито да свидетелствуват за естествено 
вложените всеобщ разум и разбиране, те са всеобщи за да доведат всеки човек да 
осъзнае, че са специален дар от Бога. Имаме достатъчен призив от Създателя към тази 
благодарност, когато в случая с психичноболните хора Той ни показва какви биха били 
дарбите на душата, ако тя не беше пропита с Неговата светлина. Макар и естествени за 
всички, те са такива в смисъл, че трябва да бъдат смятани за безплатен дар на Божието 
благоволение към всеки човек. Нещо повече, изобретенията, методичното подреждане, 
и по-подробното и превъзходно познание на изкуствата, тъй като са ограничени до 
малко хора, не могат да бъдат смятани за сигурно доказателство за обща разумност. Но 
все пак, тъй като са дарени безусловно и на добрите, и на лошите, правилно е да бъдат 
наредени заедно с естествените дарби. 

15. Науката като дар от Бога 



Затова, като четем светски автори, възхитителната светлина на истината, изобразена 
в тях, трябва да ни напомня, че човешкият ум, колкото и да е паднал и извратен от 
своята първоначална цялост, е все още украсен и надарен с възхитителни дарби от своя 
Създател. Ако разсъдим, че Божият Дух е единственият извор на истината, ще 
внимаваме, за да не Му нанесем някаква обида, да не отхвърляме или осъждаме 
истината навсякъде, където тя е изявена. Като презираме дарбите, ние обиждаме 
Дарителя. Тогава как можем да отричаме, че истината е огряла онези древни 
законодатели, които са наредили обществения ред и дисциплина с такава 
справедливост? Ще кажем ли, че философите са били слепи в своите изящни 
изследвания и умело описание на природата? Ще отречем ли наличието на разум в 
онези, които са начертали правилата за логическото мислене и са ни научили да 
говорим разумно? Ще кажем ли, че онези, които чрез развитието на медицинското 
изкуство са увеличавали уменията си в полза на нашето здраве, само са бълнували? 
Какво да кажем за математическите науки? Ще ги наречем ли бълнувания на луди 
хора? Ние въобще не можем да четем писанията на древните по тези теми без най-
дълбоко възхищение; възхищение, което поради тяхното превъзходство не можем да 
възпираме. Но ще наречем ли нещо благородно и похвално, без да го припишем на 
Божията ръка? Далеч от нас такава неблагодарност; неблагодарност, за която не можем 
да обвиним дори езическите поети, които признават, че философията и законите и 
всички полезни умения са изобретения на боговете. Следователно, тъй като е явно, че 
хората, които Писанията определят като плътски, са толкова умни и ясни в 
изследването на нисшите неща, техният пример трябва да ни научи колко много дарби 
Господ е оставил на разположение на човешкото естество, въпреки че то е било лишено 
от истинското добро. 

16. Човешките способности в изкуството и науката също идват от Божия Дух 

Нещо повече, нека не забравяме, че има най-превъзходни благословения, които 
Божественият Дух раздава на когото желае за общата полза на човечеството. Защото 
ако беше уместно умението и познанието, необходими за построяването на Скинията, 
да бъдат дадени от Божия Дух на Веселеил и Елиав (Изх. 31:2; 35:30), не е странно, че 
че казваме, че познанието за най-превъзходните неща в човешкия живот ни се предава 
чрез Духа. Нито има някакво основание да питаме какво общение има Святият Дух с 
нечестивите, които са напълно отчуждени от Бога. Защото това, което се казва относно 
Духа, че обитава само във вярващите, трябва да се разбира за Духа на святостта, чрез 
Когото биваме посветени на Бога като храмове. Въпреки това, Той изпълва, движи и 
съживява всички неща чрез силата на Духа, и това е според особеното естество, което 
всяка група същества е получила чрез Закона на Сътворението. Но ако Господ е 
благоволил да ни подпомага чрез делото и служението на нечестивите във физиката, 
диалектиката, математиката и други подобни науки, нека да се възползваме от това, за 
да не би, като пренебрегваме безплатно дадените ни Божии дарби, да бъдем 
справедливо наказани за нашата ленивост. За да не би обаче някой да си въобрази, че 
човекът е много щастлив само защото по отношение на елементите на този свят е 
надарен с големи способности за изследване на истината, трябва да добавим, че цялата 
сила на разума, която ни дарена, е в Божия поглед нестабилна и суетна, ако не е 
основана върху здравата основа на истината. Августин (по-горе, р. 4 и 12), на когото, 
както отбелязахме, Майсторът на изреченията (lib. 2 Dist. 25) и схоластиците са 
принудени да се позовават, казва най-правилно, че както безплатните дарби, дадени на 
човека, са били отнети, така естествените дарби, които остават, са покварени след 
Падението. Не че те могат да бъдат замърсени сами по себе си, тъй като идват от Бога, а 



че са престанали да бъдат чисти за замърсения човек, за да не може той чрез тях да 
придобие някаква слава. 

17. Обобщение на 12-16 

Обобщението на всичко е следното: От общото изследване на човешкия род става 
явно, че едно от същностните качества на нашето естество е разумът, който ни 
разграничава от нисшите животни, точно както те чрез възприятията се отличават от 
неодушевените предмети. Защото макар някои хора да се раждат без разум, този 
недостатък не опровергава общата доброта на Бога, а само служи да ни напомня, че 
това, което имаме, трябва по право да се припише на Божията щедрост. Ако Бог не ни 
беше пожалил по този начин, нашият бунт би довел със себе си пълно унищожение на 
нашето естество. В това, че някои са превъзходни в съобразителност, а други в 
проницателност, докато други имат по-голяма способност в научаването на някое 
конкретно изкуство, Бог ни показва Своето благоволение към нас чрез това 
разнообразие, за да не би някой да си позволява да приписва на себе си онова, което 
идва единствено от Божията щедрост. Защото откъде идва това, че един човек 
превъзхожда друг, освен че в общото естество Божията благодат се изявява по особен 
начин, като пропуска много хора и така заявява, че не дължи нищо на никого? Можем 
да добавим, че всеки човек е поставен в различни обстоятелства според своето 
призвание. Има много примери за това в книгата Съдии, в която се казва, че 
Господният Дух идва върху тези, които са призвани да управляват Неговия народ 
(Съдии 6:34). Накратко, във всяко изявено действие има специално вдъхновение. 
Затова за Саул се казва, че “с него отиде един полк силни мъже, до чиито сърца Бог се 
беше докоснал” (1 Царе 10:26). И когато неговото възцаряване бива пророкувано, 
Самуил се обръща към него така, “Тогава ще дойде Господният Дух върху теб, та ще 
пророкуваш заедно с тях, и ще се промениш в друг човек” (1 Царе 10:6). Това важи за 
цялата област на властта, както по-късно се казва за Давид, “и от този ден нататък 
Господният Дух дойде със сила на Давид” (1 Царе 16:13). Същото нещо се казва на 
други места относно конкретни действия. Та дори Омир казва, че хората са 
превъзходни по дух не само според което Зевс им е дал, но и според както ги води 
всеки ден, “hoion ep hemas ageisi.” И определено опитът показва, че когато онези, които 
са били най-умели и изобретателни, остават слисани, че умовете на хората са напълно 
под властта на Бога, Който ги управлява във всеки миг. Затова се казва, че “Той излива 
презрение върху князете, и ги прави да се скитат в пустиня, където няма път” (Йов 
12:24; Пс. 107:40). Все пак, в това разнообразие можем да открием някои остатъци 
божествения образ, отличаващ целия човешки род от другите създания. 

(Но духовното разбиране е напълно изгубено докато не бъдем новородени, 18-21) 

 
18. Ограниченията върху нашето разбиране 

Сега трябва да обясним каква е силата на човешкия разум по отношение на Божието 
царство, и духовното разбиране, което се състои главно от три неща – познание за Бога, 
познание за Неговото бащинско благоволение към нас, което съставлява нашето 
спасение, и начина за управляване на нашето поведение според Божия Закон. По 
отношение на първите две, и особено на второто, хора, които иначе са най-
проницателни, са по-слепи от къртици. Наистина, не отричам, че в писанията на 
философите понякога виждаме остроумни и уместни наблюдения относно естеството 



на Бога, макар те винаги да изглеждат като лекомислено въображение. Както отбелязах 
по-горе, Господ ги е дарил с някакво малко осъзнаване на Неговата Божественост, за да 
не използват своето невежество като извинение за своето нечестие, и понякога ги 
вдъхновява да изкажат някои истини, признанието на които трябва да бъде за тяхно 
собствено осъждение. Въпреки това, макар да гледат, те не виждат. Тяхното разбиране 
не е такова, че да ги доведе до истината, още по-малко да им даде способност да я 
постигнат, а прилича на разбирането на объркания пътешественик, който за един миг 
вижда силния блясък на светкавицата да осветява всичко, а след това се изгубва в 
светлината на нощта още преди е направил и една крачка. Толкова далеч е такава 
помощ от това да му даде способност да намери правилната пътека. Освен това, колко 
много чудовищни лъжи се смесват с онези малки частици истина, разпръснати като по 
случайност в техните писания. Накратко, нито един от тях не се е приближил по 
никакъв начин до тази увереност в Божието благоволение, без което умът на човека 
завинаги остава в хаоса на объркването. Човешкият разум не може да се приближи ни 
най-малко до големите истини, какъв е Бог в Своето естество и какъв е Той по 
отношение на нас (виж Книга 3, глава 2, р. 14, 15, 16). 

19. Духовната слепота на човека се вижда от Йоан 1:4-5 

Но тъй като сме натровени с лъжлива самоувереност относно нашето разбиране, и 
едва ли можем да бъдем убедени, че в божествените неща то е напълно глупаво и 
сляпо, вярвам, че най-добрият път ще бъде установим този факт не чрез спорове, а от 
Писанието. Най-възхитителен в това отношение е текстът, който последно цитирах от 
Йоан, когато казва, “В Него беше животът; и животът беше светлина за хората. И 
светлината свети в тъмнината, но тъмнината я не схвана” (Йоан 1:4, 5). Той показва, че 
човешката душа наистина е осветена от лъч божествена светлина, така че никога не е 
оставена напълно лишена от някакъв малък огън, или по-скоро искра, макар и не 
такава, че да има способност да осъзнае Бога. И защо е така? Защото по отношение на 
Бога нейната съобразителност е само слепота. Когато Духът описва хората с думата 
“тъмнина,” той ги обявява за лишени от всякаква способност за духовно разбиране. По 
тази причина се казва за вярващите, че като прегръщат Христос, те са “родени не от 
кръв, нито от плътска похот, нито от човешко пожелание, а от Бога” (Йоан 1:13); с 
други думи, че плътта няма способност за такава върховна мъдрост, че да осъзнае Бога 
и Божиите неща, ако не бъде осветена от Неговия Дух. По същия начин нашият 
Спасител, когато Петър изповяда вярата си в Него, заяви, че това е чрез специално 
откровение от Бащата (Мат. 16:17). 

20. Човешкото познание за Бога е Божие дело 

Ако сме убедени в истината, която трябва да бъде извън всякакъв спор, а именно, че 
човешкото естество не притежава нито една от дарбите, които избраните получават от 
своя небесен Баща чрез Духа на новорождение, тогава тук не трябва да има място за 
колебание. Защото чрез устата на пророка събранието на верните говори по следния 
начин: “Защото в Теб е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина” (Пс. 
36:9). В същия смисъл е свидетелството на апостол Павел, когато заявява, че “никой не 
може да каже, Исус е Господ, освен чрез Святия Дух” (1 Кор. 12:3). И Йоан Кръстител, 
като вижда тъпотата на своите ученици, възкликва, “Човек не може да вземе върху себе 
си нищо, ако не му е дадено от небето (Йоан 3:27). Че дарбите, за които той тук говори, 
трябва да бъдат разбирани не като обикновени естествени дарби, а като специално 
просветление, е явно от следното – че той се оплаква колко малко неговите ученици са 



спечелили от това, което им е казал в думите си за Христос. “Виждам,” казва той, “че 
моите думи нямат никакво въздействие в изпълването на човешките умове с 
божествените неща, ако Господ не просвети тяхното разбиране чрез Своя Дух.” Та дори 
и Мойсей, докато укоряваше хората за тяхната забравливост, в същото време отбелязва, 
че те не могат да станат мъдри в Божиите тайни без Божията помощ. “Вие видяхте 
всичко, което направи Господ пред очите ви в Египетската земя, на Фараона и на 
всичките му слуги, и на цялата земя; големите изпитания, които очите ти видяха, 
знаменията и онези големи чудеса; но до този ден Господ не ви даде сърце да 
разбирате, очи за да виждате и уши за да слушате” (Вт. 29:2, 3, 4). Дали ще бъде по-
изразително, ако просто ни беше нарекъл тъпаци по отношение на осъзнаването на 
божествените неща? Затова Господ чрез устата на пророка, обещава на израилтяните 
като особено благоволение, “Ще им дам сърце да Ме познават” (Ер. 24:7); показвайки, 
че в духовните неща човешкият ум е мъдър само дотолкова, доколкото Бог го е 
просветлил. 

Това също ясно се потвърждава от нашия Спасител, когато казва, “Никой не може 
да дойде при Мен, ако не го привлече Баща Ми, Който Ме е пратил” (Йоан 6:44). Та не 
е и самият Той живият образ на Своя Баща, в който ни се изявява пълният блясък на 
Неговата слава? Следователно, не можем да покажем по-добре докъде се простира 
нашата собствена способност да познаваме Бога, отколкото когато е заявено, че макар 
Неговият образ да е така ясно изявен, ние нямаме очи за да го осъзнаем. Какво? Не 
слезе ли Христос в света за да изяви волята на Своя Баща на хората, и не изпълни ли 
Той вярно Своето служение? Наистина е така! Той го направи; но чрез Неговото 
проповядване не се постига нищо, ако вътрешният учител, Духът, не отвори пътя в 
умовете ни. Следователно, при Него идват само онези, които са чули и са се научили от 
Бащата. И в какво се състои методът на това чуване и научаване? Това е когато Духът с 
чудна и специална сила прави ухото да чува и ума да разбира. И за да не ни изглежда 
някакво ново учение, нашият Спасител цитира пророчеството на Исая, което съдържа 
обещание за обновлението на Църквата. “Оставих те за малко време; но с голяма 
милост ще те прибера” (Ис. 54:7). Ако тук Господ предсказва някакво специално 
благословение за Своите избрани, ясно е, че учението, за което Той говори, не е това, 
което е общоприето и сред нечестивите и невярващите. 

Така изглежда, че никой не може да влезе в Божието царство, освен онези, чиито 
умове са били обновени чрез просвещението на Святия Дух. Най-ясното изложение по 
този въпрос е дадено от Павел, който, като се занимава с него, след като осъжда цялата 
мъдрост на света като глупост и суета и с това обявява крайната бедност на човека, 
заключава, “Но естественият човек не побира това, което от Божия Дух, защото за него 
е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно” (1 Кор. 2:14). Кого 
има предвид той под “естествения човек”? Човекът, който уповава на светлината на 
естеството. Такъв човек няма разбиране за духовните тайни на Бога. Защо? Дали 
защото поради ленивост ги пренебрегва? Та дори да изтощи себе си, той няма полза от 
това; защото те се “изпитват духовно.” И какво означава това? Че напълно скрити от 
човешкото разбиране, те стават известни само чрез откровението от Духа; така че биват 
смятани за глупост там, където Духът не дава светлина. Преди това апостолът заявява, 
че “Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко 
това е приготвил Бог за онези, които Го обичат”; та дори и светската мъдрост е някаква 
завеса, която възпира човешкия ум да не види Бога (1 Кор. 2:9). Какво повече ни 
трябва? Апостолът заявява, че Бог “направи глупост светската мъдрост” (1 Кор. 1:20); 



дали ние ще й приписваме проницателност, способна да проникне до Бога и до 
скритите тайни на Неговото царство? Далеч от нас такава надменност! 

21. Без светлината на Духа всичко е тъмнина 

Това, което тук апостолът отказва на човека, на друго място приписва на Бога, 
когато се моли, “дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Баща, ви даде дух 
на мъдрост и на откровение, за да Го познаете” (Еф. 1:17). Сега чувате, че всяка 
мъдрост и откровение са дар от Бога. Какво следва от това? “Да просвети очите на 
сърцето ви.” Със сигурност, ако те се нуждаят от ново просвещение, следователно сами 
по себе си са били слепи. Следващите думи са, “за да познаете надеждата, към която ви 
призовава” (Еф. 1:18). С други думи, човешките умове нямат достатъчно способност да 
познаят своето призвание. 

Нека тук никой дърдорещ пелагианец не си въобразява, че Бог премахва тази 
недодяланост или глупост като чрез учението на Своето Слово ни насочва по път, 
който не бихме намерили без водач. Давид имаше закона, осъзнаваше го в цялата 
мъдрост, която може да се желае, и все пак, незадоволен само с това, се молеше, 
“Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон” (Пс. 119:18). Чрез този 
израз той определено има предвид, че когато Божието Слово свети, това е като изгрев 
на земята; но хората не извличат много полза от това докато Той самият, Който по тази 
причина е наречен Баща на светлините (Яков 1:17), или дава очи, или ги отваря; защото 
това, което не е просветено от Неговия Дух, е напълно тъмнина. Апостолите бяха 
надлежно и изобилно научени от най-добрия Учител. И все пак, като искаха Духът на 
истината да завърши тяхното обучение в самото учение, което преди това бяха чули, 
беше им наредено да Го чакат (Йоан 14:26). Ако изповядаме, че това, което искаме от 
Бога, ни липсва, и Той чрез самото обещано нещо намеква за нашата нужда, никой 
човек не може да се колебае да признае, че е способен да разбере Божиите тайни само 
дотолкова, доколкото е просветен от Божията благодат. Който приписва на себе си 
повече разбиране от това, е още по-сляп поради това, че не признава своята слепота. 

(Грехът се различава от незнанието [обратно на Платон], но може да бъде 
причинен от заблуда, 22-25) 

 
22. Свидетелството за Божията воля, което човекът притежава, го прави да бъде 
без извинение, но не му осигурява правилното познание 

Остава да разгледаме третия клон на познанието за духовните неща, а именно, 
начина за правилно управление на поведението. То е уместно наречено познание за 
делата на правдата, клон, в който човешкият ум като че ли има доста повече разбиране 
от предишните два, тъй като апостолът заявява, “понеже когато езичниците, които 
нямат закон, по природа вършат това, което е от закона, то и без да имат закон, те сами 
са закон за себе си по това, че те показват действието на закона, написано на сърцата 
им, за което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду им, 
или ги оправдават” (Рим. 2:14, 15). Ако езичниците имат правдата на закона естетсвено 
написана на умовете си, ние определено не можем да кажем, че те са напълно слепи 
относно правилата на живота. 



Наистина нищо не е по-естествено от това човекът да бъде достатъчно научен на 
правилно поведение чрез естествения закон, за който апостолът тук говори. Нека обаче 
да разсъдим с каква цел се дава на хората това познание за закона. Защото от това 
веднага ще стане ясно докъде може да ги доведе то по пътя на разума и истината. Това 
става ясно дори от думите на Павел, ако внимаваме в тяхната подредба. Малко преди 
това той казва, че онези, които са съгрешили под закона, ще бъдат съдени по закона, а 
онези, които са съгрешили без закон, без закон и ще загинат. Тъй като може да 
изглежда необяснимо как езичниците ще загинат без никакъв съд, той незабавно 
добавя, че на тях съвестта им служи вместо закона, и следователно е достатъчна за 
тяхното справедливо осъждение. Следователно, целта на естествения закон е да 
направи човека без извинение, и може да бъде правилно определен по този начин – 
съдът на съвестта, разграничаващ достатъчно между правда и неправда, който, като 
изобличава хората на основата на тяхното собствено свидетелство, ги лишава от всяко 
извинение с незнание. Човекът е толкова снизходителен към себе си, че докато върши 
зло, той винаги се старае да подтисне разбирането за греха. Очевидно именно това 
подтиква Платон (в неговия Протагор) да предположи, че греховете биват извършвани 
само поради незнание. Може да има някакво основание за това, ако лицемерието 
можеше да прикрива порока, както и да поддържа съвестта чиста в Божия поглед. Но 
тъй като грешникът, когато се опитва да избегне отсъждането за добро и зло, вложено в 
него, от време на време бива привличан напред без да има възможност да си затвори 
очите така, че да не може от време на време да вижда ясно, независимо дали го желае, 
лъжливо е да кажем, че той греши само поради незнание. 

23. Преценката за добро и зло е неясна, тъй като става произволно 

Темистий е по-точен в учението (Paraphr. in Lib. 3 de Anima, cap. 46), че разумът 
много рядко греши в общото определение или същността на нещата; но че заблудата 
започва когато той напредне нататък, а именно, когато се снижи до конкретните неща. 
Че като цяло убийството е зло, никой човек няма да отрече; и все пак човекът, който 
замисля смъртта на своя враг, се впуска в това, като че ли нещото е добро. 
Прелюбодеецът ще осъди прелюбодейството по принцип, но ще ласкае себе си когато 
тайно го извършва. Невежеството е именно тук: че човекът, когато стигне до 
конкретните неща, забравя правилото, което е положил в конкретния случай. Августин 
говори много възхитително по този въпрос в своето изложение на първия стих на 
Псалм 57. 

Учението на Темистий, обаче, не винаги е вярно: защото низостта на 
престъплението понякога така притиска съвестта, че грешникът не си налага лъжлива 
маска на добро, а се втурва в греха съзнателно и с готовност. Оттук идва и изразът, 
“Знам по-добър път, и го одобрявам; но следвам по-лошия” (Медея на Овидий). По тази 
причина според мен Аристотел прави много остроумно разграничение между 
безнравственост и невъздържаност (Ethic. lib. 7 cap. 3). Където царува 
невъздържаността (“akrasia”), казва той някакво конкретно познание бива подтискано 
поради страстта (“pathos”); така че в своето злодеяние човекът не вижда злото, което 
обикновено вижда в други случаи; но когато страстта угасне, незабавно следва 
покаяние. А безнравствеността (“akolasia”) не бива угасена или притисната от 
чувството за грях, а обратно, постоянствува в злия избор, който е направила. 

24. Човешкото познание е напълно безсилно по отношение на Първата Плоча на 
Закона; относно Втората Плоча, то е безсилно в критични положения 



Нещо повече, когато чуете за всеобщ разум в човека, различаащ между доброто и 
злото, не трябва да предполагате, че този разум е във всяко отношение здрав и 
цялостен. Защото ако сърцата на хората са надарени с чувство за справедливост и 
несправедливост, за да нямат основание да се извиняват с незнание, това в никакъв 
случай не предполага, че ще различават истината в конкретните случаи. Повече от 
достатъчно е, ако те разбират дотам, че да не могат да избягват без да бъдат изобличени 
от тяхната собствена съвест и отсега да започват да треперят от съдийския престол на 
Бога. Наистина, ако трябва да изпитаме своя разум чрез Божия Закон, който е съвършен 
стандарт за праведност, ще открием колко сляп е в много отношения. Той определено 
не се отнася до основните точки в Първата Плоча, като вяра в Бога, приписване на Бога 
на всяко хваление за доброто и правдата, призоваването на Неговото име и истинското 
спазване на Неговия почивен ден. Дали някога някоя душа, под ръководството на 
естествените чувства, си е представяла, че тези и подобни на тях съставляват законното 
поклонение на Бога? Когато светските хора се покланят на Бога, колкото и да биват 
отделяни от своите суетни самохвалства, те постоянно се връщат обратно към тях. 
Наистина те признават, че жертвите не са угодни на Бога, ако не са придружени от 
искреност на ума; и чрез това свидетелствуват, че имат някакво разбиране за духовно 
поклонение, макар и незабавно да го извращават чрез лъжливи средства; защото е 
невъзможно да бъдат убедени, че всяко нещо, което законът изисква по този въпрос, е 
истинно. Трябва ли тогава да превъзвишавам способностите на ума, който сам по себе 
си нито може да придобива мъдрост, нито да приеме съвет? 

Колкото до предписанията на Втората Плоча, има значително повече познание за 
тях, тъй като те са по-тясно свързани със запазването на обществото. Дори тук, обаче, 
има недостатъци. Всеки разумен човек смята за най-нелепо да се покорява на 
несправедливо и тиранично господство, ако може по някакъв начин да го отхвърли, и 
има само един възглед между всички хора, че на жалкия и робски ум подхожда да го 
понася търпеливо, а на почтения и възвишен ум да въстане срещу него. Наистина, 
възмездието за щети не се смята за порок от философите. Но Господ, като осъжда този 
твърде възвишен дух, предписва на Своите хора онова търпение, което човечеството 
смята за позорно. По отношение на общото спазване на закона, ние напълно избягваме 
да критикуваме похотливостта. Защото естественият човек не може да понесе да вижда 
признае болестите в своите похоти. Естествената светлина бива угасена веднага, когато 
човекът направи първата крачка в тази дълбока бездна. Защото, когато философите 
нареждат надменните похоти на ума сред пороците, те имат предвид само онези, които 
се натрапват и изявяват в по-чудовищни форми. Извратените желания, в които умът 
тайно се впуска, те смятат за нищо (виж глава 8, р. 49). 

25. Ние всеки ден имаме нужда от Святия Дух, за да не объркаме своя път 

Както по-горе критикувахме грешката на Платон че приписва всички грехове на 
незнание, така трябва да опровергаем възгледа на онези, които твърдят, че всеки грях 
произлиза от съзнателно нечестие и злоба. Ние знаем от нашия опит колко често 
падаме, дори когато нашето намерение е добро. Нашият разум е изложен на толкова 
много форми на заблуда, подвластен на толкова много грешки, спъва се в толкова 
много препятствия, впримчван в толкова много примки, че винаги се отклонява от 
правилната посока. Павел показва от каква малка стойност е той в Божия поглед 
относно всички части на живота, когато казва, че ние “не сме способни от само себе си 
да съдим за нещо като от нас си (2 Кор. 3:5). Той не говори за волята или чувстват; той 
отрича нашата способност да мислим правилно как трябва да се изпълнява правилно 



кое да е нещо. Наистина ли е вярно, че всяка мисъл, разум, разбиране и усилие са 
толкова погрешни, че в Божия поглед ние не можем да мислим или да искаме никакво 
добро нещо? За нас, които не можем да издържим да се разделим с нашата 
съобразителност или разум (според нашата оценка един много скъпоценен дар), 
изглежда трудно да признаем това, докато Святият Дух, Който “знае, че човешките 
мисли са лъх” (Пс. 94:11), смята това за най-праведно и изрично заявява, че “всичко, 
което мислите на човека въобразяват, е постоянно само зло” (Бит. 6:5; 8:21). Ако всяко 
нещо, което нашият ум мисли, замисля и решава, е винаги зло, как може той някога да 
мисли да прави това, което угодно на Бога, за Когото са приемливи само правда и 
святост? 

Така е ясно, че в каквато и посока да тръгне, нашият ум е нещастно изложен на 
суета. Давид осъзнава своята слабост когато се моли, “Вразуми ме, и ще държа закона 
Ти” (Пс. 119:34). Като желае да придобие ново разбиране, той показва, че неговото в 
никакъв случай не е достатъчно. Той не казва това само веднъж, а в един псалм повтаря 
същата молитва почти десет пъти, като повторението показва колко силна е 
необходимостта, която го подтиква да се моли. Това, което той иска за себе си, Павел 
го иска за църквите като цяло. “Затова и ние,” казва той, “от деня, когато чухме за това, 
не преставаме да се молим за вас и да искаме да се изпълните с познанието за Неговата 
воля, чрез пълна духовна мъдрост и проумяване, за да се обхождате достойно за 
Господа,” и т.н. (Кол. 1:9, 10). Когато той представя това като благословение от Бога, 
ние трябва да помним, че той в същото време свидетелствува, че то не е по силата на 
човека. Затова Августин, като говори за тази неспособност на човешкия разум да 
разбира Божиите неща, казва, че смята благодатта на прозвещението не по-малко 
необходима за ума от слънчевата светлина за окото (August. de Peccat. Merit. et Remiss. 
lib. 2 cap. 5). И незадоволен с това, той променя израза си, добавяйки, че ние отваряме 
очите си, за да видим светлината, докато окото на ума остава затворено, докато не бъде 
отворено от Господа. Нито пък Писанието казва, е нашите умове биват просветени за 
един ден, а лед това виждат от само себе си. Текстът, който последно цитирах от 
апостол Павел, говори за постоянно развитие и нарастване. Давид също изразява ясно 
това в тези думи: “От все сърце Те потърсих; недей ме оставя да се заблудя от 
заповедите Ти” (Пс. 119:10). Макар да е бил новороден и да е имал необикновен 
напредък в истинското благочестие, той изповядва, че във всеки миг има нужда от 
ръководство, за да не се отклони от познанието, с което е бил дарен. Затова на друго 
място той се моли за обновяване на правилния дух, който е загубил поради своя грях 
(Пс. 51:12). Защото само за Бога е възможно да възстанови онова, което е дал в 
началото, а след това временно е отнел. 

(Неспособността на човека да желае добро, 26-27) 

 
26. Естественият инстинкт, който не прави разлика между “добро” и “приемливо,” 
няма нищо общо със свободата 

Сега трябва да изследваме волята, върху която по принцип е основан въпросът за 
свободата, като способността за избор принадлежи на нея, а не на разума, както вече 
видяхме (по-горе, р. 4). И още в началото, за да се предпазим срещу възгледа, че 
общоприетото учение, поучавано от философите, а именно, че всички неща по 
естествена склонност имат желание за добро, е някакво доказателство за правотата на 
човешката воля; нека да отбележим, че силата на свободната воля не участвува в нито 



едно от тези желания, които идват повече от инстинкт, отколкото от умствено 
осъзнаване. Дори схоластиците признават (Тома Аквински, Част 1, Въпрос 83, член 3), 
че няма действие на свободна воля, ако разумът не е изправен пред две 
противоположни неща. С това те имат предвид, че желаното нещо трябва да може да 
бъде предмет на избор, и че за да бъде подготвен изборът, трябва да има осъзнаване. И 
несъмнено, ако разсъдите какво е това естествено желание в човека към добро, ще 
откриете, че същото желание има и в зверовете. Те също желаят това, което е добро; и 
когато се появи някакво подобие на добро, което трогва техните чувства, те го следват. 
Тук, обаче, човекът не избира съзнателно и не следва прилежно, съобразно 
превъзходството на своето безсмъртно естество, онова, което е наистина за негово 
добро. Той не допуска разума в своите решения, нито упражнява своето мислене; но без 
разум и без мислене следва подтика на своето естество като нисшите животни. 
Следователно, въпросът за свободата няма нищо общо с това, че човекът по естествен 
инстинкт е воден да желае добро. Въпросът е, дали човекът, след като чрез разума си 
определя кое е добро, избира това, което знае че е добро, и следва това, което е избрал? 

За да не остане никакво съмнение относно това, ние трябва да внимаваме с едно 
двойно погрешно понятие. Защот това пожелание не е наистина действие на волята, а 
естествена склонност; и това добро не е добро на добродетел или праведност, а на 
състояние, а именно, човекът да се чувствува добре. Накратко, колкото и човекът да 
желае да придобие това, което е добро, той не го следва. Няма човек, който не би бил 
доволен от вечно благословение; и все пак, без подтика на Духа, никой човек не се 
стреми към него. Следователно, тъй като естественото желание в човека към щастие не 
доказва свободата на волята повече, отколкото естествената склонност на металите и 
камъните да постигна съвършенството на своето естество, нека да разсъдим в друго 
отношение дали волята е така напълно опорочена и извратена във всяка своя част, че да 
произведе нищо друго освен зло, или някаква част е запазена ненаранена и способна на 
добри желания. 

27. Нашата воля не може да копнее за доброто без Святия Дух 

Онези, които приписват нашето действуващо желание на първичната Божия 
благодат (по-горе, р. 6), изглежда след това намекват, че душата има сама в себе си 
силата да се стреми към добро, макар тази сила да е твърде слаба, за да се издигне до 
установен стремеж или активни усилия. Няма съмнение, че този възглед, взет от 
Ориген и от някои от древните Бащи, като цяло е възприет от схоластиците, които са 
склонни да приписват на човека в неговото естествено състояние (в puris naturalibus, 
както го изразяват те), следното описание от апостола: “Понеже желание за доброто 
имам, но не и сила да го върша.” “Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го 
върша” (Рим. 7:15, 18). Но по този начин се изкривява целият смисъл на беседата на 
Павел. Той говори за борбата на християнина (засегната по-накратко в Посланието към 
Галатяните), която вярващите постоянно изпитват поради конфликта между плътта и 
Духа. Но Духът не е от естеството, а от новорождението. Че апостолът говори за 
новородените е ясно от това, че след като казва, “в мен не живее добро нещо,” 
незабавно добавя обяснението, “в плътта ми.” Затова той заявява, “Вече не го правя аз, 
а грехът, който живее в мен.” Какъв е смисълът на уточнението, “в мен” (тоест, “в 
моята плът”)? Това е като че ли той говори по следния начин, в мен не живее нищо 
добро от самия мен, защото в моята плът не може да се намери нищо добро. Оттук 
следваи това особено оправдание, не аз върша злото, а грехът, който живее в мен. Това 
важи само за новородените, които чрез водещата сила на душата се стремят към това, 



което е добро. Цялото става ясно от заключението, “Във вътрешното ми естество, аз се 
наслаждавам в Божия закон; но в частите си виждам различен закон, който воюва 
против закона на ума ми” (Рим. 7:22, 23). Кой има тази борба в себе си освен онези, 
които, новородени от Святия Дух, носят със себе си остатъците от плътта? Затова 
Августин, който в началото е смятал, че тази беседа се е отнасяла за естествения човек 
(August. ad Bonifac. lib. 1 c. 10), след това отхвърля този възглед като несъстоятелен и 
неправилен. И наистина, ако признаем, че без благодат хората имат някакъв подтик към 
добро, колкото и слаб да е, какъв отговор ще дадем на апостола, който заявява, че “не 
сме способни да мислим никаква добра мисъл” (2 Кор. 3:5)? Какъв отговор ще дадем на 
Господа, Който чрез Мойсей заявява, че “помислите на човешкото сърце са постоянно 
само зло” (Бит. 8:21). Тъй като от погрешния възглед върху един-единствен текст 
възниква такава груба грешка, изглежда ненужно да се съсредоточаваме върху него. 
Нека по-скоро да отдадем дължимото на думите на нашия Спасител, “Който върши 
грях е слуга на греха” (Йоан 8:34). Ние всички сме грешници по природа, следователно 
сме държани под робството на греха. Но ако целият човек е подчинен на господството 
на греха, със сигурност волята, която е главното обиталище на греха, трябва да бъде 
окована с най-здравите вериги. И наистина, ако божествената благодат беше 
предшествувана от някаква наша воля, Павел не би могъл да каже, че “Бог е Който 
действува във вас и да желаете, и да изработвате” (Фил. 2:13). Тогава далеч от нас всяко 
бърборене, в което мнозина са се впуснали относно подготовката на волята. Макар че 
вярващите понякога искат сърцата им да бъдат обучени в покорство на божествения 
закон, както Давид прави на няколко места (Пс. 51:12), трябва да се отбележи, че дори 
този копнеж в молитвата е от Бога. Това се вижда от използваните думи. Когато се 
моли, “Сътвори в мен чисто сърце,” той определено не приписва на себе си началото на 
сътворяването. Затова нека приемем възгледа на Августин, “Бог ще ви възпира във 
всички неща, но можете ли вие да възпрете Неговия гняв? Как? Изповядайте, че имате 
всички тези неща от Бога, че всяко добро, което имате, е от Него, а всяко зло от вас 
самите” (August. De Verbis Apost. Serm. 10). Малко след това той казва, “От само себе 
си нямаме нищо друго освен грях.” 

   



Глава Трета 

3. ВСЯКО НЕЩО, КОЕТО ПРОИЗТИЧА ОТ ИЗВРАТЕНОТО 
ЧОВЕШКО ЕСТЕСТВО, Е ПОД ОСЪЖДЕНИЕ. 

Принципните положения в тази глава са: 

I. Обобщение на предната глава, доказващо от текстовете от Писанието, че 
човешката воля и разум са така извратени, че в човека не може да се намери 
никаква почтеност, познание или страх от Бога, р. 1 и 2.  

II. Опровержение на възраженията срещу това учение от добродетелите, които се 
изявяват в някои от езичниците, р. 3 и 4.  

III. Каква воля остава в човека, роб на греха, р. 5. Изкупление и изцеление, р. 6.  
IV. Опровержение на възгледа на неопелагианските софисти относно подготовката и 

ефективността на волята, и също относно устояването и съдействуващата благодат, 
както чрез разума, така и от Писанието, р. 7-12.  

V. Някои текстове от Августин, потвърждаващи истинността на това учение, р. 13 и 
14.  

Раздели. 

1. Разумът и волята на целия човек са извратени. Понятието "плът" се отнася не 
само до чувствената, но и до най-висшите части на душата. Това се доказва от 
Писанието.  

2. Сърцето също е въвлечено в извратеността, и следователно в никоя част от 
човека не може да се намери почтеност, познание или страх от Бога.  

3. Възражение, че някои от езичниците притежават възхитителни дарби и 
следователно не цялото естество на човека е извратено. Отговор, извратеността 
не е изцяло премахната, но само вътрешно възпирана. Обяснение на този 
отговор.  

4. Все пак се повдига възражението срещу това, че добродетелните и злите сред 
езичниците трябва да се поставят на едно и също ниво, или че добродетелните 
доказват, че човешкото естество, когато е правилно развивано, не е лишено от 
добродетели. Отговор, това не са редовните качества на човешкото естество, а 
особени дарби от Бога. Тези дарби биват замърсени от надменност и затова 
действията, които произтичат от тях, колкото и да са ценени от хората, нямат 
никаква стойност пред Бога.  

5. Макар че човекът все още притежава качеството воля, то няма сила. Той 
неизбежно, и все пак доброволно, попада под робството на греха. 
Неизбежността трябва да се разграничава от принудата. Древните теолози 
познават тази неизбежност. Някои текстове, осъждащи отклоненията на Петър 
Ломбардски.  

6. Обръщането към Бога е лекарството или изцелението за човешката воля. Не 
само когато е започнато, но и когато бива продължавано и завършено; началото, 
продължаването и завършването са заслуга изцяло на Бога. Това се доказва от 
описанието от Езекиил на каменното сърце и от други текстове от Писанието.  

7. Различни възражения.  
1. Бог обръща волята, но когато веднъж е обърната, тя върши своята част в 

делото на обръщането. Отговор от Августин.  



2. Благодатта не може да направи нищо без волята, нито волята без 
благодатта. Отговор. Благодатта сама по себе си произвежда воля. Бог 
възпира нежелаещия, като го прави желаещ, и продължава с тази 
възпираща благодат, за да не желае напразно. Друг отговор, съставен от 
различни текстове от Августин.  

8. Продължение на отговора на второто възражение. Никоя воля не е склонна към 
добро освен в избраните. Причината за избора не лежи в човека. Следователно и 
правилната воля, и изборът са от Божието благоволение. Началото на доброто 
желание и на добрите дела е от вяра; вярата също е дар от Бога; и следователно 
единствено благодатта е причината да започнем да желаем добро. Това се 
доказва от Писанието.  

9. Продължение на отговора на второто възражение. От молитвите на светиите се 
доказва, че волята за добро е единствено по благодат. 
Три аксиоми  
1. Бог не подготвя човешкото сърце, за да може след това то да върши 

някакво добро само по себе си, а всяко желание за поправление, всяка 
склонност към прилежаване, и всяко усилие да следва доброто идва от 
Него.  

2. Това желание, прилежаване и усилия не се прекратяват, а продължават да 
действуват.  

3. Този напредък е постоянен. Вярващият постоянствува до край. Трето 
възражение и три отговора към него.  

10. Четвърто възражение. Отговор. Пето възражение. Отговор. Отговорът се 
потвърждава от много текстове от Писанието и се подкрепя от текст от 
Августин.  

11. Постоянствуването не е от сами нас, а е от Бога. Възражение. Две грешки във 
възражението. Опровержение на двете грешки.  

12. Възражение, основано на отделянето на сътрудничещата благодат. Отговор. 
Отговорът се потвърждава от свидетелството на Августин и Бернар.  

13. Последната част от главата, в която се доказва от много текстове от Августин, че 
той подкрепя учението, което се поучава тук.  

14. Премахване на възражение, представящо Августин като противоречащ на себе 
си и на други теолози. Обобщение на учението на Августин за свободната воля.  

1. Цялата воля и разум на човека са извратени. 

Естеството на човека, в двете части на неговата душа (а именно, разума и волята), 
не може да бъде по-добре описано отколкото чрез епитетите, дадени му от Писанието. 
Ако той е напълно описан (както лесно може да се докаже, че е), чрез думите на нашия 
Спасител, "роденото от плътта е плът" (Йоана 3:6), той трябва да е много нещастно 
създание. Защото, както един апостол заявява, "умът на плътта е смърт" (Рим. 8:8), "той 
е вражда против Бога и не се покорява на Божия закон, нито може да се покорява." 
Вярно ли е, че плътта е толкова извратена, че постоянно воюва с всички сили против 
Бога? Че не може да се съобрази с правдата на божествения закон? Че, накратко, не 
може да произведе нищо освен тяло, заслужаващо смърт? Ако приемаме, че в 
човешкото естество няма нищо друго освен плът, извлечете нещо добро от него, ако 
можете. Но някой ще каже, че думата "плът" се отнася само до чувствената, но не и до 
по-висшата част от душата. Това, обаче, се опровергава напълно от думите както на 
Христос, така и на Неговия апостол. Твърдението на нашия Господ е, че човек трябва 
да се роди отново, защото е плът. Той не изисква новорождение по отношение на 



тялото. Но умът не бива новороден само чрез реформиране на една част от него. Той 
трябва да бъде напълно обновен. Това се потвърждава от антитезата, използвана в двата 
текста. В противопоставянето между Духа и плътта не остава никакво място за 
междинно естество. По този начин всичко в човека, което не е духовно, попада под 
определението "плътско." Но ние нямаме нищо от Духа освен чрез новорождението. 
Следователно, всичко, което имаме от естеството, е плът. Всяко възможно съмнение, 
което може да съществува по този въпрос, се премахва чрез думите на Павел (Еф. 4:23), 
където, след описание на стария човек, който, както той казва, "тлее по измамителни 
страсти," ни увещава "да бъдем обновени в духа" на нашия ум. Виждате, че той поставя 
незаконните и извратени страсти не само в чувствената част, но и в самия ум, и 
следователно изисква той да бъде обновен. Всъщност, малко преди това той очертава 
картината на човешкото естество, която показва, че няма част, в която то да не е 
извратено и гнило. Защото когато казва, че "Езичниците ходят по своя суетен ум, 
помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и 
поради закоравяването на сърцето им" (Еф. 4:17, 18), не може да има съмнение, че 
неговите думи се отнасят до всички, които Господ все още не е новородил в мъдрост и 
праведност. Това става още по-ясно от сравнението, което следва незабавно и чрез 
което той напомня на читателите, че те "не са познали така Христос," показвайки, че 
Христовата благодат е единственото изцеление за тази слепота и за злите последствия 
от нея. Това също пророкува Исая за Христовото царство, когато Господ обещава на 
Църквата, че макар тъмнината да "покрива земята и мрак да покрива хората," Той ще се 
"издигне" над нея и "Неговата слава" ще се изяви над нея (Исая 40:2). Когато така се 
заявява, че Божествената светлина ще се издигне само над Църквата, всичко извън 
Църквата бива оставено в слепота и тъмнина. Няма да изброявам всичко, което е 
Писанието и особено в Псалмите и пророческите книги относно човешката суета. Има 
голяма истина в това, което Давид казва, "Наистина ниско поставените човеци са лъх, а 
високопоставените лъжа. Сложени на везни те се издигат нагоре; те всички са по-леки 
от суетата" (Пс. 62:10). Човешкият ум е унизително засегнат, когато всички мисли, 
които произтичат от него, са охарактеризирани като глупави, лекомислени, извратени и 
безумни. 

2. Няма нищо почтено в човека. 

Осъждението на сърцето не е в никакъв случай по-меко, когато сърцето бива 
описвано като "измамливо повече от всичко, и е страшно болно" (Ер. 17:9). Но тъй като 
се стремя да бъда кратък, ще се задоволя с един единствен текст, в който, обаче, като в 
ярко огледало, можем да наблюдаваме пълния образ на нашето естество. Апостолът, 
когато иска да смири човешката гордост, използва тези думи: "Няма праведен ни един, 
няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички тес еотклониха, заедно се 
развратиха; няма кой да прави добро, няма ни един. Гроб отворен е гърлото им; с 
езиците си ласкаят. Змийска отрова има под устните им. Устата им са пълни с клевети и 
горчивина. Краката им бързат да проливат кръв; опустошение и разорение има в 
пътищата им; и не познават пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога" (Рим. 
3:10-18). Така той хвърля обвинение не против определени хора, а срещу цялото 
потомство на Адам – не срещу извратените навици на някоя конкретна епоха, а срещу 
постоянната извратеност на естеството. Неговата цел в текста е не просто да укорява 
хората за да се покаят, но да ни научи, че всички подлежат на неизбежно нещастие и 
могат да бъдат избавени само чрез Божията милост. Тъй като това не може да се докаже 
без преди това да се докаже нещастието и разрушението на естеството, той цитира тези 
текстове за да докаже, че неговото разрушение е пълно. Затова нека бъде безспорно, че 



хората са такива, каквито са описани тук, не поради нечестиви навици, а заради 
извратеност на самото естество. Иначе аргументът на апостола, че за човека няма 
спасение освен в Божията милост, защото сам по себе си човекът е без надежда и 
разрушен, не може да устои. Тук няма да се занимавам да доказвам, че текстовете са 
цитирани уместно, с цел да премахна съмненията на всеки, който смята, че те са 
цитирани не на място. Ще ги приема така, като че са използвани за първи път от Павел 
и не са взети от пророците. Така, първо, той лишава човека от праведност, тоест от 
почтеност и чистота; и, второ, го лишава от здрав разум. Той твърди, че 
недостатъчността на разума се доказва от отстъплението от Бога. Да търсим Бога е 
началото на всяка мъдрост и следователно такъв недостатък трябва да съществува във 
всички, които се бунтуват против Него. Той добавя, че всичкси са се отклонили и са 
станали изцяло извратени; че няма никой, който да върши добро. След това изброява 
престъпленията, с които онези, които, като се впуснали в своето нечестие, замърсяват 
всеки член на своето тяло. Накрая заявява, че те нямат страх от Бога, по Чието 
ръководство трябва да насочваме всяка наша стъпка. Ако това са наследствените 
качества на човешкия род, напразно е да търсим нещо добро в естеството. Наистина 
признавам, че всички тези нечестия не се проявяват във всеки човек. Но не може да се 
отрече, че във всяко човешко сърце се крие едно чудовище. Защото както тялото, 
докато съдържа и подхранва в себе си причините и естеството на болестта, не може да 
бъде наречено здраво, макар и да не чувствува действителна болка; така и душата, 
докато е пълна с такива семена на порока, не може да бъде наречена здрава. Това 
сравнение, обаче, не важи за всичко. В тялото, колкото и болно да е, все още има 
действия на живот; но душата, когато бъде хвърлена в тази смъртоносна бездна, не 
само се мъчи в нечестие, но и е напъйлно лишена от добро. 

3. Дарбите не са доказателство за добродетел. 

Тук отново се срещаме с въпрос, подобен на този, на който преди това отговорихме. 
Във всяка епоха има хора, които от естествен подтик са подчинявали целия си живот на 
добродетели. Няма значение, че в тяхното поведение могат да се открият много 
нечисти неща; чрез самия си стремеж към доброто те дават доказателство, че в тяхното 
естество има някаква чистота. Ние ще разгледаме по-пълно ценността, която такива 
добродетели имат в Божия поглед, когато говорим за заслугата от делата. Но 
междувременно ще бъде правилно да я разгледаме и тук, доколкото е необходимо за 
изложението на настоящата тема. Такива примери като че ли ни предпазват от 
предположението, че човешкото естество е напълно нечестиво, тъй като от неговия 
подтик някои хора не само се изявяват в блестящи дела, но и се обхождат най-почтено 
през целия си живот. Но трябва да отчитаме, че въпреки извратеността на нашето 
естество в него има някакво място за божествена благодат, такава благодат, която, без 
да го очиства, може да го постави под вътрешно възпиране. Защото, ако Господ 
позволи всеки ум да се впусне в страстите си, без съмнение няма да има човек, който да 
не показва, че естеството му е способно на всички престъпления, в които Павел го 
обвинява (Рим. 3; сравни Пс. 14:3). Какво? Можете ли да изключите себе си от числото 
на онези, чиито крака бързат да проливат кръв; чиито ръце са замърсени с грабеж и 
убийства; чиито гърла са като отворени гробове; чиито езици са измамителни; чиито 
уста са отровни; чиито дела са суетни, неправедни, гнили, смъртоносни; чиято душа е 
без Бога; чиито вътрешни части са изпълнени с нечестие; чиито очи търсят измама; 
чиито умове са готови да оскърбяват; накратко, чиято всяка част е направена от 
безкрайни дела на нечестие? Ако всяка душа е способна на такива мерзости (и 
апостолът смело заявява това), със сигурност е лесно да видим какъв би бил резултатът, 



ако Господ позволи човешката страст да следва своя нагон. Никой див звяр няма да се 
хвърля така яростно, никой поток, колкото и бърз и буен да е, няма да се разбива така 
силно в скалите. В избраните Бог изцелява тези болести по начин, който след малко ще 
обясним; при другите Той само ги поставя под такова възпиране, което да ги предпази 
от това да се изявят до степен, несъвместима със запазването на установения ред на 
нещата. Така, колкото и хората да прикриват своята нечистота, някои биват възпирани 
само от срам, други поради страх от закона, за да не се впуснат във всякакъв вид 
нечестие. Някои се стремят към честен живот, защото го смятат за най-изгоден за 
техните интереси, докато други се издигат над простата тълпа, за да могат чрез 
висотата на своето положение да принуждават по-нисшите да изпълняват задълженията 
си. Така Бог, чрез Своето провидение, обуздава извратеността на естеството, като го 
възпира от това да се изяви на дело, но без да го прави вътрешно чисто. 

4. Дарбите сами по себе си нямат стойност пред Бога. 

Все още обаче, не сме отговорили на възражението. Защото ние трябва или да 
поставим Катилина на същото ниво като Камил, или да твърдим, че Камил е пример, че 
естеството, когато бива внимателно възпитавано, не е напълно лишено от доброта. Аз 
признавам, че изтъкнатите качества, които Камил притежава, са божествени дарби, и 
изглеждат имат право да бъдат препоръчвани, когато са разглеждани сами по себе си. 
Но как биха могли те да бъдат доказателство за добродетелно естество? Не трябва ли да 
се върнем назад към разума и от там да започнем да разсъждаваме? Ако естественият 
човек притежава такава почтеност в делата си, тогава естеството има способността да 
се стреми към доброта. Но ако умът му е извратен и гнил и следва всичко друго освен 
поправление? Без съмнение такъв е умът на Камил, ако приемем, че е бил просто 
естествен човек. Как тогава ще възхваляваме способността на човешкото естество да 
върши добри, ако, дори когато в него има най-висше подобие на почтеност, винаги се 
открива извратен копнеж? Следователно, както не бихте похвалили за добродетели 
човек, чиито пороци ви се представят под маската на добродетел, така и не бихте 
приписали способност да избира поправление на човешката воля, когато е вкоренена в 
извратеност (виж August. lib. 4, Cont. Julian). И така, най-сигурният отговор на 
възражението е, че това не са общи надарености на естеството, а специални дарби от 
Бога, които Той разпределя в различни форми и в определена степен на хора, които 
иначе сами по себе си са лишени от разум. Поради тази причина ние не се колебаем, 
според общоприетия език, да кажем, че едни са от добро, а други от нечестиво естество; 
макар че не преставаме да твърдим, че и двете са поставени под универсалното условие 
на човешката извратеност. Всичко, което имаме предвид, е, че Бог е дарил на един 
специална благодат, която не е сметнал за добре да дари на друг. Когато благоволява да 
постави Саул над царството, той го прави нов човек. Това е нещото, което Платон има 
предвид, когато казва, като намеква за един текст в Илиада, че децата на царете се 
отличават при своето раждане по някакви специални качества – Бог, в своята доброта 
към човешкия род, често дава дава героичен дух на онези, които е предназначил да 
ръководят империи. По този начин са били формирани великите ръководители, 
почитани в историята. Същите съображения трябва да действуват и в случая с 
обикновените хора. Но тъй като онези, които са дарени с най-големи таланти, винаги са 
движени от извънредно големи амбиции (петно, което замърсява всичките им 
добродетели и ги прави да изгубят всякакво благоволение в Божия поглед), така не 
можем да поставим никаква стойност върху което и да е нещо, което изглежда 
достойно за похвала в нечестивите хора. Можем да добавим, че основната част на 
поправлението липсва, когато няма ревност за Божията слава, а такава ревност липсва в 



онези, които Той не е новородил чрез Своя Дух. Нито е без причина казаното в Исая, че 
на Христос ще почива "Дух на знание и на страх от Господа" (Ис. 11:2); защото чрез 
това биваме учени, че всички, които са странни на Христос, са лишени от онзи страх от 
Бога, който е началото на мъдростта (Пс. 111:10). Добродетелите, които ни заблуждават 
чрез суетна показност, могат да имат своята похвала в обществото и в обикновения 
живот, но пред съдийския престол на Бога те нямат да имат стойност, която да е основа 
праведност. 

5. Човешката воля е доброволно под робството на греха. 

Когато волята е окована като роб на греха, тя не може да направи и едно движение 
към доброта, още по-малко да я следва постоянно. Всяко такова движение е първата 
стъпка в това обръщане към Бога, което в Писанието се приписва изцяло на 
Божествената благодат. Така Еремия се моли, "Върни ме, и ще бъда върнат" (Ер. 31:18). 
Затова в същата глава, като описва духовното изкупление на вярващите, пророкът 
казва, "Господ е изкупил Яков, изкупил го е от ръката на по-силния от него" (Ер. 31:11); 
показвайки колко здрави са веригите, с които грешникът е вързан, когато е изоставен от 
Господа и действува под робството на дявола. Въпреки това в него остава воля, която 
го тласка и движи с най-голяма сила към греха; човекът, когато бъде поставен под това 
робство, бива лишен не от воля, а от здрава воля. Бернар правилно казва, че всички ние 
имаме воля; но да желаем добро е умение, а да желаем зло е недостатък. Така само да 
желаем е част от човека, да желаем зло е част от извратеното естество, а да желаем зло 
е част от благодатта. Нещо повече, когато казвам, че волята, лишена от свобода, е 
водена или влачена по неизбежност към злото, странно е, че някои смятат този израз за 
неприятен, като виждат, че в него няма абсурдност и не е в противоречие с 
благочестието. Той обаче засяга онези, които не знаят как да различават между 
неизбежност и принуда. Ако някой ги попита, Не е ли Бог неизбежно добър и не е ли 
дяволът неизбежно зъл, какъв отговор биха дали? Божията доброта е така свързана с 
Неговата божественост, че нищо не е по-неизбежно за Бога от това да бъде добър; 
докато дяволът, чрез своето падение, е така отчужден от добротата, не може да прави 
друго освен зло. Ако някой произнесе просташката глупост (виж Calvin Adv. Pighium), 
че Бог заслужава малко хваление, защото е принуден да върши добро, не е ли очевидно 
за всеки човек да отговори, Това, че Той не може да върши зло, се дължи не на 
насилствена принуда, а на Неговата безгранична доброта? Следователно, ако 
свободната воля на Бога да върши добро не е възпирана, макар че Той неизбежно 
трябва да върши добро; ако дяволът, който не може да прави нищо освен зло, въпреки 
това съгрешава доброволно; може ли да се каже, че човекът греши по-малко 
доброволно, само защото е под неизбежност да греши? Тази неизбежност е категорично 
заявена от Августин, който, дори когато притиснат от злобните клевети на Целестий, не 
се колебае да я потвърди по следния начин: "Човекът доброволно стана грешник, но 
извратеността, ледваща като наказание, превърна доброволността в неизбежност" 
(August. lib. de Perf. Justin). Винаги когато се споменава тази тема, той не се колебае да 
говори по този начин за неизбежното робство на греха (August. de Nature et Gratia, et 
alibi). Затова нека това да се смята за обобщение на разграничението. Човекът, след 
като бива извратен от падението, съгрешава не по принуда или с нежелание, но 
доброволно, с най-очевидно пристрастие в ума си; не по насилствена принуда или 
външна сила, а от подтиците на собствената си страст; и все пак такава е извратеността 
на неговото естество, че не може да се движи и да действува освен към злото. Ако това 
е вярно, това, което ясно се изявява, е, че той под неизбежност да греши. Бернар, като 
се съгласява с Августин, пише така: "Сред животните единствено човекът е свободен, и 



все пак с навлизането на греха той е под някакъв вид насилие, но насилие, което 
произлиза от неговата воля, не от естеството, така че дори не го лишава от вътрешна 
свобода" (Bernard, Sermo. super Cantica, 81). Защото това, което е доброволно, е също 
свободно. Малко след това той добавя, "Така, чрез странни и нечестиви средства, 
самата воля, бивайки загнила от греха, създава неизбежност; но така че неизбежността, 
тъй като е доброволна, не може да оправдае волята, и волята, тъй като е вързана, не 
може да изключи неизбежността." Защото тази неизбежност е в известен смисъл 
доброволна. Той след това казва, че "ние сме под робство, но не друго робство, а това 
на доброволното слугуване; следователно, по отношение на слугуването, ние сме 
нещастни, а по отношение на волята сме без извинение; защото волята, когато беше 
свободна, сама направи себе си роб на греха." В крайна сметка той заключава, "Така 
душата, по някакъв странен и зъл начин, е държана под тази доброволна, и за 
съжаление свободна неизбежност, едновременно вързана и свободна; вързана по 
отношение на неизбежността, свободна по отношение на волята; и което е още по-
странно и още по-нещастно, тя е виновна, защото е свободна, и е заробена, защото е 
виновна, и следователно е заробена, защото е свободна." Оттук моите читатели 
осъзнават, че учението, което представям, не е ново, а учението, което от стари времена 
Августин представя със съгласието на всички праведни, и което след това е било 
затворено в монашеските килии в продължение на почти хиляда години. Ломбардски, 
като не е знаел как да разграничава между неизбежност и принуда, е създал условия за 
пагубни грешки. 

6. Обръщането на човешката воля е в ръцете единствено и изцяло на Бога. 

От друга страна може да е правилно да видим какво е лекарството, което 
божествената благодат дава за поправление и изцеление на естествената извратеност. 
Тъй като Господ, като ни помага, ни осигурява това, което ни липсва, естеството на 
тази помощ незабавно ще изяви отрицателното в нас, а именно, нашето нещастие. 
Когато апостолът казва на филипяните, "като съм уверен именно в това, че Онзи, Който 
е започнал доброто дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исус Христос" 
(Фил. 1:6), не може да има съмнение, че под започнатото добро дело той има предвид 
самото начало на обръщането на волята. Бог, следователно, започва доброто дело в нас 
като влага в нашите сърца желание, любов и копнеж към праведност, или (ако говорим 
по-точно) като обръща, обучава и ръководи нашите сърца към праведност; и завършва 
това добро дело като ни утвърждава в постоянство. Но за да не би някой да се заяжда, 
че започнатото от Господа добро дело се състои в подпомагане на волята, която сама по 
себе си е слаба, на друго място Духът заявява, какво волята, когато бъде оставена сама 
на себе си, е способна да прави. Неговите думи са, "Ще ви дам и ново сърце, и нов дух 
ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко 
сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, 
да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате" (Езек. 36:26, 27). Как може да се каже, че 
става въпрос за подпомагане на човешката воля, така че тя да има способност 
ефективно да се стреми да избира доброто, когато истината е, че тя трябва да бъде 
напълно преобразена и обновена? Ако има някаква мекота в камъка; ако можете да го 
направите мек и гъвкав за да заема каква да е форма, тогава може да се каже, че 
човешкото сърце може да бъде направено в някаква форма за поправление като просто 
това, което е несъвършено в него, е допълнено от божествената благодат. Но ако Духът 
чрез тази аналогия иска да ни покаже, че абсолютно никакво добро не може да 
произлезе от нашето сърце, докато то не стане напълно ново, нека не се опитваме да 
споделяме с Него това, което Той приписва само на Себе Си. Ако когато Бог ни обръща 



към копнеж за поправление, това е като превръщане на камък в плът, всичко, което е 
принадлежало на нашата собствена воля, е унищожено и всичко, което идва на негово 
място, е напълно от Бога. Аз казвам, че волята бива унищожена, но не в смисъл, че тя 
престава да бъде воля, защото при обръщането остава всичко, което е същностно за 
нашето първоначално естество; казвам също, че тя бива създадена отново, не защото 
тогава волята започва да съществува, а защото бива превърната от зла в добра. Твърдя, 
че това е напълно Божие дело, защото, както апостолът свидетелствува, ние не сме 
"способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си" (2 Кор. 3:5). Затова на друго 
място той казва не просто че Бог подпомага слабите или поправя извратената воля, но 
че Той действува в нас да желаем (Фил. 2:13). От лесно може да се направи изводът, 
както казах, че всичко добро във волята е изцяло плод на благодат. В същия смисъл на 
друго място апостолът казва, "Бог е същият, Който върши всичко във всички хора" (1 
Кор. 12:6). Защото там той не говори за управлението на вселената, а заявява, че всички 
добри качества, които вярващите притежават, се дължат на Бога. Като използва 
понятието "всички," той определено прави Бога източник на духовния живот от самото 
начало до края. Той учи това по-горе с други думи, когато казва, че има "един Господ, 
Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него" (1 Кор. 8:6); като по този начин 
ясно възхвалява новото създание, чрез което всичко от нашето природно естество бива 
унищожено. Тук има негласно противопоставяне между Адам и Христос, което той на 
друго място обяснява по-ясно, когато казва, "Защото сме Негово творение, създадени в 
Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим" (Еф. 2:10). 
Неговото намерение е да ни покаже по този начин, че нашето спасение е подарено, 
защото началото на добротата е от второто творение, което сме придобили в Христос. 
Ако в нас имаше каквато и да било, дори най-малка способност, тогава бихме имали и 
някаква заслуга. Но за да покаже нашата пълна нищета, той твърди, че ние не 
заслужаваме нищо, защото сме създадени в Христа Исуса за добри дела, които Бог е 
определил; отново показвайки чрез тези думи, че всички плодове на добрите дела 
произхождат и идват пряко от Бога. Затова и псалмистът, след като казва, че Господ 
"ни е направил," за да ни лиши от всякакъв дял в делото, незабавно добавя, "не ние 
сами себе си." Че той говори за новорождението, което е началото на духовния живот, е 
ясно от контекста, в който неговите следващи думи са, "ние сме Негови хора, овце на 
Неговото пасбище" (Пс. 100:3). Като не е задоволен просто да отдаде на Бога хвалата за 
нашето спасение, той изрично ни изключва от всякакво участие в него, както ако каже, 
че в човека не остава нито една частица, която да е основание за самоувереност. Всичко 
идва от Бога. 

7. Благодатта произвежда воля. 

Но може би ще има някои, които, макар да признават, че по самото си естество 
волята е враждебна на праведността и се обръща единствено по Божията воля, все пак 
ще твърдят, че когато веднъж е подготвена, тя взема някакво участие в действието. Те 
основават това върху думите на Августин, че благодатта предхожда всяко добро дело; 
волята я съпътствува, не я води; тя е слугиня, не ръководител (August. ad Bonifac. Ep. 
106). Думите, които така правилно са използвани от този свят автор, са абсурдно 
изкривени от Петър Ломбардски да изразяват горния смисъл (Lombard, lib. 2, Dist. 25). 
Но аз твърдя, че както в думите на псалмиста, които цитирах, така и в други текстове от 
Писанието, две неща са ясно изявени, а именно, че Господ поправя, или по-точно 
унищожава нашата извратена воля, но също поставя на нейно място добра воля от 
самия Себе Си. Докато тя е възпирана от благодатта, не възразявам да я наричате 
слугиня; но когато бъде направена наново, тя е дело на Господа и е погрешно да се 



каже, че съпътствува възпиращата благодат като доброволен спътник. Следователно 
Хризостом не е прав да казва, че благодатта не може да направи нищо без волята, нито 
волята без благодатта (Serm. de Invent. Sanct. Crucis); като че ли благодатта, сама по 
себе си, според текста, който последно цитирахме от Павел, не произвежда воля сама 
по себе си. Намерението на Августин, като нарича човешката воля слугиня на 
благодатта, не е било да й приписва някакво второ място след благодатта във 
вършенето на добри дела. Неговата цел е била просто да опровергае гибелната догма на 
Пелагий, който прави човешките заслуги първопричина за спасението. Доколкото е 
било достатъчно за неговите цели по онова време, той твърди, че благодатта предхожда 
всякакви заслуги, докато в същото време не казва нищо за другия въпрос относно 
постоянното действие на благодатта, което, обаче, разглежда възхитително на други 
места. Защото като казва, както той често прави, че Господ възпира нежелаещия, за да 
го направи желаещ, и продължава да работи в желаещия, за да не желае той напразно, 
той прави Бога единствен източник на добрите дела. Наистина, неговите възгледи по 
този въпрос са твърде ясни, за да се нуждаят от по-подробно изложение. "Хората," 
казва той, "се мъчат да намерят в нашата воля нещо, което е наше собствено, а не от 
Бога; не мога да схвана как биха могли да го намерят" (August. de Remiss. Peccat., lib. 2 
c. 18). В своята Първа книга срещу Пелагий и Целестий, обяснявайки думите на 
Христос, "Всеки, който е чул от Бащата, и се е научил, идва при Мен" (Йоана 6:45), той 
казва, "Волята бива подпомагана не само дотолкова, че да знае какво трябва да бъде 
направено, но също и да прави това, което знае." И така, когато Бог ни учи не по 
буквата на Закона, а чрез благодатта на Духа, Той ни учи така, че всеки, който се е 
научил, не само знае и вижда, но също желае, копнее и действува, изпълнява. 

8. Всичко идва от вярата, а вярата е дар от Бога. 

Тъй като сега сме заети с главната идея, около която се води спорът, нека да дадем 
на читателя обобщение на въпроса в няколко и то най-ясни текста от Писанието; след 
това, за да не би някой да ни обвини, че изкривяваме Писанието, нека да покажем, че 
истината, която твърдим, че произлиза от Писанието, е подкрепена от свидетелството 
на този свят човек (имам предвид Августин). Смятам за ненужно да извеждам всеки 
отделен текст от Писанието в потвърждение на моето учение. Един малък подбор от 
най-изразителните текстове ще е достатъчен, за да подпомогне разбирането на всички 
други текстове, които са пръснати навсякъде в Святото Писание. От друга страна 
смятам, че не е неуместно да покажа своето съгласие с човек, чийто авторитет с право 
има такава тежест в християнския свят. Определено е лесно да се докаже, че началото 
на всяко добро е само в Бога и че никой освен избраните няма воля, която е да е 
склонна към добро. Но причината за избора трябва да се търси извън човека; и от това 
следва, че правилната воля трябва да се търси произлиза не от самия човек, а от същото 
благоволение, с което сме били избрани преди създанието на света. 

Към това може да се добави и друг аргумент, подобен на този. Тъй като началото на 
праведната воля и действие идва от вяра, трябва да видим откъде идва самата вяра. Но 
тъй като Писанието навсякъде прогласява, че тя е безплатен дар от Бога, тогава следва, 
че когато хората, които с цялата си душа са склонни към зло, започват да имат праведна 
воля, това се дължи единствено на благодатта. Следователно, когато Господ, като 
обръща Своите хора, поставя тези две неща като предварителни условия, а именно, 
отнемането на каменното сърце и даване на сърце от плът, открито заявява, че за да се 
обърнем към правдата, това, което е наше, трябва да бъде премахнато и на негово място 
трябва да дойде това, което е от Него. Той не казва това само в един стих. Защото казва 



в Еремия, "и ще им дам едно сърце да ходят в един път, за да се боят от Мен винаги"; а 
малко след това казва, "и ще сложа в сърцата им страх от Мен, за да не отстъпят от 
Мен" (Ер. 32:39, 40). Отново, в Езекиил, "Аз ще им дам едно сърце, и ще сложа вътре 
във вас нов дух; и като отнема каменното сърце от плътта им, ще им дам сърце от плът" 
(Езек. 11:19). Той не може по-ясно от това да приписва на Себе Си и да отрича за нас 
всичко, което е добро и праведно в нашата воля, отколкото като заявява, че при нашето 
обръщане има създаване на нов дух и на ново сърце. От това винаги следва както че 
нищо добро не може да произлезе от нашата воля докато не бъде направена наново, 
така и че след като е направена наново, доколкото е добра, това е от Бога, а не от нас 
самите. 

9. Молитвите на светиите са доказателство, че волята идва от благодатта. 

Молитвите на светиите също са в съответствие с този възглед. Така Соломон се 
моли Господ да "преклони сърцата ни къв Себе Си, така че да ходим във всичките Му 
пътища, и да пазим заповедите" (3 Царе 8:58); показвайки, че нашето сърце е извратено 
и по естество се впуска в бунт против Божествения закон, докато не бъде обърнато. И 
отново, в Псалмите се казва, "приклони сърцето ми към Твоите свидетелства" (Пс. 
119:36). Защото трябва винаги да отбележим противопоставянето между бунтовния 
подтик на сърцето и поправлението, чрез което бива принудено към подчинение. 
Давид, усещайки времето, когато е лишен от напътствуваща благодат, се моли, "сърце 
чисто сътвори в мен, Боже; и дух постоянен обновявай вътре в мен" (Пс. 51:10). Това не 
е ли признание, че всички части на сърцето са пълни с нечистота и че душата е 
изкривена, с което е обърната от правото в извратеността? И след това, като описва 
пречистването, което той искрено желае като нещо, което трябва да бъде направено от 
Бога, не приписва ли той това дело изцяло на Него? Ако се твърди, че самата молитва е 
следствие от праведно и свято чувство, лесно е да се отговори, че макар Давид вече да 
се беше покаял в известна степен, той тук противопоставя тъжното падение, което беше 
преживял в предишното си стояние. Затова, като говори като човек, който е отчужден 
от Бога, той правилно се моли за благословенията, които Бог излива върху Своите 
избрани при новорождението. Затова като мъртъв човек той се моли да бъде създаден 
наново, за да стане оръдие на Святия Дух, а не роб на Сатана. Странни и чудовищни са 
копнежите на нашата гордост. Няма нищо, което Господ да изисква по-строго от 
спазването на Неговата Събота, с други думи да си починем от нашите си дела и да 
оставим Божиите дела да действуват. Ако надменността ни не ни пречи, ние не можем 
да не видим ясното свидетелство за Неговата благодат, което Христос носи със Себе 
Си. "Аз," казва Той, "съм истинската лоза, и Баща Ми е земеделецът." "Както пръчката 
не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако 
не пребъдете в Мен" (Йоана 15:1, 4). Ако ние не можем да дадем плод от сами себе си, 
както лозата не може да напъпи, когато е изкоренена и лишена от влага, не остава 
никакво място да питаме каква е нашата склонност към добро. Няма неяснота в 
заключението, "Защото без Мен не можете да направите нищо." Той не казва, че ние 
сме твърде слаби за да се грижим сами за себе си; а, като ни смалява до нищо, изключва 
всякаква идея за наса да притежаваме каква да е, дори най-малката способност. Ако, 
когато сме присадени в Христос, ние даваме плод както лозата, която черпи своята 
растителна способност от земната влага, небесната роса и подхранващата топлина на 
слънцето, не виждам нищо в едно добро дело, което да наречем наше, без да посегнем 
на това, което се дължи на Бога. Напразно е да прибягваме към лекомисленото 
заяждане, че способността и силата за произвеждане вече се съдържат в лозата и 
следователно, вместо да извлича всичко от земята или първоначалния корен, тя 



допринася нещо от себе си. Думите на нашия Спасител просто означават, че когато сме 
отделени от Него, ние не сме нищо друго освен сухо, безполезно дърво, защото когато 
сме така отделени, ние нямаме способност да вършим добро, както на друго място той 
казва, "Всяко растение, което Моят небесен Баща не е насадил, ще де изкорени" (Мат. 
15:13). Така, в текста, който вече цитирахме от апостол Павел, той приписва цялото 
действие на Бога, "Защото Бог е, Който според благоволението Си действува във вас и 
да желаете това, и да го изработвате" (Фил. 2:13). Първата част на доброто дело е 
волята, втората е енергичното усилие в извършването му. Бог е източникът на двете. 
Следователно е кражба срещу Бога да приписваме нещо на себе си, било то във воля 
или в действие. Ако се казваше, че Бог подпомага слабата воля, може би това щеше да 
остави нещо за нас; но когато се казва, че Той прави волята, всяко добро нещо в нея е 
поставено без нас. Нещо повече, тъй като дори добрата воля все още е притисната от 
товара на плътта и възпрепятствувана да се прояви, добавя се, че за да ни помогне в 
трудностите в борбата, Бог ни дава усилието на постоянството, докато постигне 
резултата. Наистина, иначе апостолът не би могъл да каже, както прави на друго място, 
че "Бог е същият, Който върши всичко във всички" (1 Кор. 12:6); думи, които обхващат, 
както вече видяхме (раздел 6), целия духовен живот. Поради тази причина Давид, след 
като се моли, "Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината ти," добавя, "дай ми 
да се страхувам от името Ти с неразделено сърце" (Пс. 86:11); като с тези думи показва, 
че дори онези, които са новородени, са уязвими на толкова много изкушения, че лесно 
стават суетни и отпадат, ако не получат сила за да устояват. И затова, в друг стих, след 
като се моли, "оправяй стъпките ми в словото Си," той иска също да му бъде дадена 
сила, за да продължава войната, "и не оставяй да ме завладее никое беззаконие" (Пс. 
119:133). По този начин Господ започва и усъвършенствува доброто дело в нас, така че 
на Него дължим, първо, че волята зачева любов към поправлението, става склонна да го 
желае, и бива подтикната и тласната да го следва; второ, че този избор, желание и 
усилие няма да се провалят, а биват провеждани докато постигнат резултата; и накрая, 
че продължаваме без прекъсване и устояваме до края. 

10. Отговори на възражения. 

Този подтек на волята не е същият, който в продължение на много векове е бил 
поучаван и приеман, а именно, подтик, който след това ни оставя избора да се покорим 
или да се съпротивим, а такъв, който действува ефективно върху нас. Следователно, 
трябва да опровергаем често повтаряния възглед на Хризостом, "Които привлича, Той 
ги привлича чрез тяхната воля"; намекващ, че Господ само протяга ръката Си и очаква 
да види дали ще благоволим да приемем помощта Му. Ние приемаме, че според 
първоначалното устройство на човека той може да последва всяка от двете страни, но 
тъй като чрез своя пример той ни учи колко нещастно нещо е свободната воля, ако Бог 
не работи в нас да желаем и да действуваме, каква полза имаме, ако благодатта ни се 
дава с такава малка мярка? Та чрез нашата неблагодарност ние подтискаме и 
осакатяваме дори божествената благодат! Учението на апостола не е че благодатта на 
праведната воля ни се предлага, ако желаем да я приемем, а че самият Бог благоволява 
така да действува в нас, че да ръководи, обръща и управлява нашето сърце чрез Своя 
Дух, и да царува в него като в Своя собственост. Езекиил обещава, че на избраните ще 
се даде нов дух, не просто че ще могат да вървят в Неговите заповеди, а че наистина ще 
вървят в тях (Езек. 11:19; 36:27). И единственото значение, което може да се даде на 
думите на нашия Спасител, "Всеки, който е чул от Бащата, и се е научил, идва при 
Мен" (Йоана 6:45), е, че Божията благодат действува сама по себе си. Августин твърди 
това в своята книга De Praedestinatione Sancta (За святото предопределение). Тази 



благодат не се дава безразборно на всички, според общоприетата поговорка (от Окам, 
ако не греша), че тя не е отречена на никой, който върши онова, което е вътре в него. 
Хората наистина трябва да бъдат учени, че Божието благоразположение се дава без 
изключение на всички, които го искат; но тъй като само онези, които са вдъхновени от 
небето чрез благодат, започват да искат, дори тази незначителна порция хваление не 
трябва да се отнема от Бога. Привилегия на избраните е да бъдат новородени чрез 
Божия Дух и след това да бъдат поставени под Неговото ръководство и управление. 
Поради което Августин правилно осмива онези, които си приписват някаква 
способност да желаят, както и порицава другите, които си въобразяват, че това, което е 
специално свидетелство за безусловен избор, е дадено на всички (August. de Verbis 
Apost. Serm. 21). Той казва, "Естеството е общо за всички, но не и благодатта"; и нарича 
показно остроумие, "което блести със своята празнота, когато това, което Бог дава на 
онези, в които благоволява, се приписва еднакво на всички." На друго място той казва, 
"Как сте се появили вие? Чрез вярване. Бойте се, за да не би като си приписвате 
заслугите за намирането на правилния път, да загинете, като се отделите от правилния 
път. Дойдохме, казвате вие, по своята си собствена воля. Защо се хвалите? Не знаете 
ли, че дори това ви е дадено? Чуйте как Христос възкликва, `Никой не може да дойде 
при Мен, ако не го привлече Баща Ми, Който Ме е пратил.`" И от думите на Йоан 
(6:44), той заключава, че е безспорен факт, че сърцата на вярващите са така истински 
управлявани отгоре, че Го следват с неотклонно внимание. "Никой, който е роден от 
Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него" (1 Йоана 3:9). Този 
междинен подтик, който софистите си въобразяват, подтик, който всеки е свободен да 
последва или да отхвърли, очевидно е изключен от учението за истинското 
постоянство. 

11. Постоянството във вярата е дар от Бога. 

Колкото до постоянството, то несъмнено би било смятано за щедър дар от Бога, ако 
не е толкова разпространена опасната грешка, че то се дава според човешките заслуги, 
според степента, с която всеки човек приема първата благодат. Тъй като това дава 
основа на представата, че е напълно в нашата власт да приемем или отхвърлим 
предложената ни благодат от Бога, тази идея лесно бива оборена като се покаже, че 
грешката, основана на нея, се проваля. Всъщност грешката е двойна. Защото, освен че 
учат, че нашата признателност за първата благодат и нашето законно използване на 
тази благодат се награждават с последващо даване на благодат, тези учители добавят, 
че след това благодатта не действува сама, а само сътрудничи с нас. Относно първото, 
трябва да твърдим, че Господ, докато всекидневно обогатява Своите слуги и ги изпълва 
с нови дарби на Своята благодат, защото одобрява и благоволява в делото, което сам е 
започнал, намира в тях това, което може да допълни с по-голяма мяра на благодат. В 
този смисъл са изреченията, "Който има, ще му се даде." "Хубаво, добри и верни слуго! 
В малкото си бил верен, над многото ще те поставя" (Мат. 25:21, 23, 29; Лука 19:17, 26). 
Но тук са необходими две предпазни мерки. Не трябва да се казва, че законното 
използване на първата благодат бива награждавано с допълнителна мяра благодат, като 
че ли човекът прави Божията благодат реална чрез своите си усилия, нито трябва да се 
мисли, че има подобно възнаграждение, което да я направи да престане да бъде 
безплатна благодат от Бога. Тогава признавам, че вярващите могат да очакват като 
благословение от Бога, че колкото по-добре използват първата благодат, толкова 
повече мяра ще получат от бъдеща благодат; но казвам, че дори това използване е от 
Господа и че това възнаграждение се дава безплатно само по благоволение. 
Изтърканото разграничение между действуваща и съдействуваща благодат се използва 



зле и без никакъв успех. Наистина, Августин го използва, но го смекчава чрез 
подходящо определение, а именно, че Бог чрез съдействие усъвършенствува онова, 
което е започнал чрез действие – че двата вида благодат са една и съща благодат, но 
имат различни имена поради различния начин, по който постигат своите цели. 
Откъдето следва, че той не разпределя действието между Бога и човека, като че ли 
съответното действие от страна на всеки от двамата произвежда съвместно действие. 
Всичко, което той прави, е да отбележи многообразието на благодатта. Затова в този 
смисъл той казва на друго място, че в човека добрата воля предхожда много от 
Божиите дарби; но сред тези дарби е самата тази добра воля (August. Enchiridion ad 
Laurent. cap. 32). Откъдето следва, че за волята не остава нищо, което тя да приписва на 
себе си. Павел изрично заявява това. Защото, след като казва, "Защото Бог е, Който 
действува във вас и да желаете това и да го изработвате," той незабавно добавя, "според 
благоволението Си" (Филип. 2:13); показвайки с този израз, че благословението е 
безплатно. Колкото до общоприетата поговорка, че след като ни е даден достъп до 
първата благодат, нашите усилия съдействуват за втората благодат, това е моят 
отговор: Ако това означава, че след като веднъж сме доведени чрез силата на Господа 
до подчинение на правдата, ние продължаваме доброволно и сме склонни да следваме 
подтика на благодатта, нямам възражения. Защото е сигурно, че там, където царува 
Божията благодат, там има и готовност за покорство. И откъде идва тази готовност, ако 
не от това, че Божият Дух навсякъде е последователен със Себе Си и след като първо 
зачева принцип на покорство, го подхранва и подсилва към постоянство? Отново, ако 
това означава, че човекът е способен сам по себе си да бъде съработник с Божията 
благодат, аз твърдя, че това е най-пагубно заблуждение. 

12. Волята е дар от Бога. 

В подкрепа на този възглед, някои тълкуват невежо и лъжливо думите на апостола: 
"трудих се повече от всички тях – не аз, обаче, но Божията благодат, която беше с мен" 
(1 Кор. 15:10). Смисълът, който те им дават, е, че тъй като Павел изглежда говори доста 
самонадеяно, като препоръчва себе си пред всички апостоли, той поправя изявлението 
си, като прехвърля похвалата към Божията благодат, но в същото време нарича себе си 
съработник на благодатта. Странно е, че това се оказва повод за съблазян на много 
писатели, които иначе заслужават уважение. Апостолът не казва, че Божията благодат е 
работила с него, за да го направи съдружник в делото. Той прехвърля цялата заслуга за 
работата само на благодатта, като така променя своето първо изявление. "Не аз," казва 
той, "се трудя, а Божията благодат, която е с мен." Онези, които са възприели 
погрешното тълкуване, са заблудени от неяснотата на изявлението или по-скоро от 
погрешния превод, в който е пропуснато ударението на гръцките думи. Защото ако 
приемем думите буквално, апостолът не казва, че благодатта е съработник с него, а че 
благодатта, която е в него, е единственият работник. И Августин учи това ясно, макар и 
кратко, когато казва, "Добрата воля в човека предхожда много от Божиите дарби, но не 
всички дарби, като виждаме, че самата воля, която предхожда сама себе си, е една от 
дарбите." Той добавя основанието за това, "Защто е писано, `Милостивият май Бог ще 
ме предвари`(Пс. 59:10), и `Наистина благост и милост ще ме следват` (Пс. 23:6); тя 
предварва онзи, който не желае и го прави желаещ; следва онзи, който желае, за да не 
желае той напразно." Бернар се съгласява с това, въвеждайки църквата, като се моли 
така, "Привлечи ме, аз, който съм в някаква степен нежелаещ, и ме направи да желая; 
привлечи ме, аз, който се влача мързеливо, и ме направи да бягам" (Serm. 2 in Cantic.). 

13. Доказателства от Августин. 



Нека сега да чуем Августин от неговите хора, за да не би пелагианците в наше 
време, имам предвид софистите в Сорбоната, да ни обвинят, както имат навик, че се 
противопоставяме на всички древни автори. В това те наистина подражават на своя 
баща Пелагий, който в старо време отправя същото обвинение срещу Августин. Във 
втората глава на своя Трактат върху поправлението и благодатта, посветен на 
Валентин, Августин подробно обяснява това, което ще заявя накратко, но с неговите 
собствени думи, че на Адам е била дадена благодатта да постоянствува в доброто, ако е 
имал волята; на нас е дадено да желаем и чрез волята да преодоляваме страстта; че 
Адам, следователно, би имал способността, ако е имал волята, но не е имал волята да 
има способността, докато на нас е дадена и способност, и воля; че първоначалната 
свобода на човека се състои в това да има способност да не греши, а ние имаме много 
по-голяма свобода, а именно, нямаме срособност да грешим. И за да не предположи 
някой, както Ломбардски погрешно прави (lib. 2 Dist. 25), че той говори за 
съвършенството на бъдещото състояние, малко след това премахва всяко съмнение, 
като казва, “Защото волята на светиите е така разпалена от Святия Дух, че те имат 
способност, защото желаят; а желаят, защото Бог работи в тях да желаят.” Защото ако в 
такава слабост (в която, обаче, за да подтиснем гордостта, “силата” трябва да бъде 
направена “съвършена”) тяхната воля е оставена на тях самите, в смисъл, че чрез 
Божията помощ те са способни, ако желаят, докато в същото време Бог не работи в тях, 
за да ги направи да желаят; сред толкова много изкушения и немощи самата воля ще се 
предаде и в крайна сметка те няма да могат да устоят. Следователно, за да се справи с 
немощта на човешката воля и да я предпази от падане, колкото и слаба да е тя, 
божествената благодат е направена така, че да действува неразделно и непрекъснато 
върху нея. След това Августин (ibid. cap. 14), навлизайки напълно във въпроса как 
нашите сърца следват подтика, когато Бог ги засегне, всъщност неизбежно казва, че Бог 
привлича хората чрез тяхната собствена воля; воля, обаче, която самият Той е произвел. 
Сега имаме свидетелство от Августин за истината, която особено много желаем да 
поддържаме, а именно, че благодатта, дадена от Господа, не е просто такава, в която 
всеки човек има пълна свобода да избере да приеме или отхвърли, а е благодат, която 
произвежда в сърцето и избор, и воля; така че всички добри дела, които следват, са 
плод и последствие от нея, като единствената воля, която произвежда покорство, е 
волята, която самата благодат е направила. На друго място Августин използва тези 
думи, “Всяко добро дело в нас се извършва само по благодат” (August. Ep. 105). 

14. Августин не противоречи на себе си. 

Като казва на друго място, че волята не бива отнемана чрез благодатта, но от зла 
бива променена на добра и след като вече е добра, бива подпомагана, той има предвид, 
е човекът не е привличан като от външни подтици без подтик вътре в сърцето, но че е 
вътрешно засегнат, така че да се покорява от сърцето. Като заявява, че благодатта се 
дава специално и безплатно на избраните, той пише на Бонифаций следното: “Ние 
знаем, че Божествената благодат не се дава на всички хора, и на онези, на които се дава, 
тя не се дава по заслуги от дела, или по заслуги на волята, но по незаслужена благодат; 
по отношение на онези, на които не се дава, ние знаем, че недаването е справедливо 
осъждение от Бога” (August. ad Bonifac. Ep. 106). В същото писмо той спори усилено 
срещу възгледа на онези, които твърдят, че последващата благодат се дава по човешки 
заслуги като награда за неотхвърляне на първата благодат. Защото той притиска 
Пелагий да признае, че всяко наше действие е необходима незаслужена благодат и само 
поради факта, че тя наистина е благодат, тя не може да бъде възнаграждение за дела. 
Но въпросът не може да бъде по-кратко обобщен отколкото това е направено в осмата 



глава на неговия Трактат върху поправлението и благодатта, където той показва, 
първо, че човешката воля не придобива благодат чрез свобода, а придобива свобода 
чрез благодатта. Второ, че чрез същата благодат, като сърцето бива раздвижено от 
чувство на наслада, то бива обучавано да устоява и бива заздравено до непобедима 
твърдост. Трето, че докато благодатта управлява волята, волята никога не се проваля; 
но когато благодатта я изостави, волята веднага пропада. Четвърто, че чрез 
незаслужената Божия милост волята бива обърната към добро, и когато бъде обърната, 
постоянствува. Пето, че обръщнето на волята към доброто и нейното постоянствуване 
след като бъде обърната зависят изцяло от Божията воля, а не от човешките заслуги. 
Така волята (свободната воля, ако искате да я наречете така), която остава в човека, е, 
както на друго място (Ep. 46) той я описва, воля, които не може да се обърне към Бога, 
нито да постоянсвува в Бога, освен чрез благодат; воля, която, каквито и да са нейните 
способности, придобива всичките си спобности от благодатта. 

   



Глава Четвърта 

4. КАК БОГ РАБОТИ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА. 

Основните въпроси, обсъждани в тази глава, са: 

I. Дали в лошите дела нещо трябва да се приписва на Бога; ако да, колко. Също, 
какво трябва да се приписва на дявола и какво на човека, р. 1-5.  

II. В неутралните неща колко трябва да се приписва на Бога и колко остава за 
човека, р. 6.  

III. Опровержение на две възражения.  

Раздели. 

1. Връзката на тази глава с предишната. Аналогията на Августин с добрия и лошия 
ездач. Отговори на въпроси относно дявола.  

2. Отговори на въпроси относно Бога и човека. Пример от разказа за Йов. 
Разграничаване на Божиите дела от делата на Сатана и на нечестивите.  
1. По предназначение и цел на действието. Как Сатана действува в 

нечестивите.  
2. Как Бог действува в тях.  

3. Едно старо възражение, че действието на Бога в такива случаи се споменава като 
предузнание или позволение, а не активно действие. Отговор, показващ как Бог 
заслепява и закоравява неновородените, по два начина:  
1. Като ги изоставя;  
2. Като ги предава на Сатана.  

4. Впечатляващи текстове от Писанието, доказващи, че Бог действува и по двата 
начина и опровергаващи възражението по отношение на предузнанието. 
Потвърждение от Августин.  

5. Разновидност на предишния отговор, доказваща, че Бог използва Сатана за да 
подбужда неновородените, но в същото време е свободен от всякакво 
обвинение.  

6. Как Бог действува в сърцата на хората в неутралните неща. В тези неща нашата 
воля не е толкова свободна, че да бъде изключена от върховното Божие 
провидение. Това се потвърждава от различни примери.  

7. Възражение, че тези примери не съставляват правило. Отговор, подсилен от 
свидетелството на универсалния опит, от Писанието и от един текст от 
Августин.  

8. Някои, като спорят против грешката на свободната воля, извличат аргумент от 
събитията. Как трябва да се разбира това.  

1. Връзката между благодатта и действието на Бога в човека. 

Мисля, че вече достатъчно доказахме, че човекът е така заробен в робство под 
греха, че не може от своето си естество да се стреми към добро нито в желанията си, 
нито в действията си. Нещо повече очертахме разграничението между принудата и 
неизбежността, изяснявайки, че човекът, макар че съгрешава неизбежно, въпреки това 
съгрешава доброволно. Но тъй като, поради това, че е доведен в робство под дявола, би 
изглеждало, че е движен повече от волята на дявола, отколкото от своята собствена, 
необходимо е, първо, да обясним каква е дейността на всеки един от тях, и след това да 



решим въпроса. Колкото до въпроса дали в злите дела нещо трябва да се припише на 
Бога, Писанието показва, че Той наистина се намесва по някакъв начин. Августин (в 
Псалм 31 и 33) сравнява човешката воля с кон, който се приготвя да тръгне, и Бога и 
дявола с ездачи. “Ако Бог я яхне, Той като умерен и умел ездач я води спокойно, 
подтиква я, когато е твърде бавна, възпира я, когато е твърде бърза, обуздава нейния 
устрем и пресилване, прекратява лошото й поведение и я държи на правилния път; но 
ако дяволът се намести на седлото, като невеж и безумен ездач я пришпорва по неравен 
терен, вкарва я в ямите, втурва се в пропасти, подтиква я към упорство и ярост.” Засега 
ще се задоволим с тази аналогия, тъй като нямаме по-добра. И така, когато се казва, че 
волята на естествения човек е подчинена на властта на дявола и е движена от него, 
смисълът не е, че волята, бивайки нежелаеща и съпротивяваща се, е принуждавана да 
се подчинява (както господарите задължават нежелаещите слуги да изпълняват техните 
заповеди), но, заслепена от измамите на Сатана, тя веизбежно се поддава на неговото 
ръководство и му отдава покорство. Онези, в които Господ не благоволява с 
ръководството на Своя Дух, чрез праведно осъждение предава на действието на Сатана. 
Затова апостолът казва, че “богът на този свят е заслепил умовете на невярващите, за да 
не ги озари светлината на славното благовестие на Христос, който е образ на Бога.” И 
на друго място той описва дявола като “духа, който сега действува в синовете на 
непокорството” (Еф. 2:2). Заслепяването на нечестивите и всички нечестия, които 
следват от него, са наречени дела на Сатана; дела, причината за които не трябва да се 
търси в нищо вън от волята на човека, в която е коренът на всяко зло, и в която, с други 
думи, е поставена основата на дяволското царство. 

2. Разграничаване на Божиите дела от делата на нечестивите. 

Естеството на Божественото действие в такива случаи се различава много от това. 
За да покажем по-ясно, нека да използваме примера с нещастията, причинени на Йов от 
халдейците. Те убиват неговите пастири и отнасят стадата му. Явно е нечестието на 
техните дела, както и ръката на Сатана в това, който, както се вижда от разказа, е 
подбудител на всичко това. Йов, обаче, приема това като Божие дело, казвайки, че това, 
което халдейците са ограбили, “Господ е отнел.” Как можем да припишем едно и също 
дело на Бога, на Сатана и на човека, без в същото време да оправдаем Сатана с Божията 
намеса или да направим Бог извършител на престъпление? Това става лесно, ако първо 
разгледаме целта, а след това и начина на действие. Господ решава да изпита 
търпението на Своя служител чрез нещастие; планът на Сатана е да го доведе до 
отчаяние; докато халдейците се стремят да постигнат незаконна печалба чрез грабеж. 
Такова разнообразие на целите ни дава широко разграничение в действията. Не по-
малка разлика има в начина на действие. Господ позволява на Сатана да измъчва 
слугата Му; халдейците, които са избрани като служители да извършат делото, предава 
на подтика на Сатана, който, пронизвайки вече извратените халдейци с отровните си 
стрели, ги подбужда да извършат престъплението. Те се втурват яростно в нечестивото 
дело и стават престъпници. Тук правилно се казва, че Сатана действува в нечестивите, 
над които упражнява своята власт, властта на нечестието. Също се казва за Бога, че Той 
действува по Свой начин; защото дори Сатана, когато е оръдие на Божествения гняв, е 
напълно под властта на Бога, Който според волята Си го обръща за да изпълнява 
Неговите праведни съдби. Тук не казвам нищо за всеобщата дейност на Бога, която, 
като поддържа всички създания, също им дава сила да действуват. Сега говоря само за 
това специално действие, което е очевидно във всяко дело. Така виждаме, че няма 
непоследователност в това да приписваме едно и също действие на Бога, на Сатана и на 
човека, докато от разликата в целта и начина на действието безупречната праведност на 



Бога блести и в същото време нечестието на Сатана и на човека се изявяват в цялата си 
чудовищност. 

3. Бог действува активно, не е пасивен наблюдател. 

Древните автори понякога изявяват суеверен ужас от това да направят проста 
изповед на истината в това отношение, от страх да не дадат на нечестивите повод да 
говорят непочтително за Божиите дела. Макар да приемам такава трезвост с цялото си 
сърце, не мога да видя и най-малката опасност прост да твърдим онова, което 
Писанието ни дава. Августин не е винаги свободен от това суеверие, както когато 
казва, че заслепяването и закоравяването са свързани не с действието на Бога, а с 
предузнанието (Lib. de Predestina. et Gratia). Но тази неяснота бива опровергана от 
много текстове от Писанието, които ясно показват, че божествената намеса е доста 
повече от просто предузнание. И самият Августин, в своята книга срещу Юлиан, спори 
подробно, че греховете са проява не просто на Божествено позволение или търпение, 
но също и на Божествено действие, за да могат да бъдат наказвани. По същия начин, 
това, което се казва за позволението, е твърде слабо като аргумент. Много често се 
казва за Бога, че заслепява и закоравява неновородените, обръща сърцата им, насочва 
ги и ги подтиква, както на друго място обясних по-пълно (Книга 1, глава 18). 
Величината на тези действия не може никога да бъде обяснена чрез прибягване до 
предузнание или позволение. Затова ние твърдим, че има два начина, по които Бог 
може да действува. Когато Неговата светлина бъде отнета, не остава нищо освен 
слепота и тъмнина; когато Неговият Дух бъде отнет, нашите сърца стават твърди като 
камък; когато Неговото ръководство бъде оттеглено, ние незабавно се отклоняваме от 
правилния път; и затова е правилно да се каже, че Той подбужда, закоравява и 
заслепява онези, които лишава от способността да виждат, да се покоряват и да 
разсъждават правилно. Вторият начин, който идва много по-близо да точното значение 
на думите, е, когато изпълнява Своите съдби чрез Сатана като служител на Неговия 
гняв, Бог направлява мислите на хората, подбужда тяхната воля и управлява усилията 
им както пожелае. Така когато Мойсей разказва, че Сион, цар на аморейците, не 
позволи на израилтяните да преминат, защото Господ “закорави духа му и вкамени 
сърцето му,” той незабавно добавя целта, която Господ имаше предвид, а именно, за да 
го предаде в ръката им (Вт. 2:30). Тъй като Господ беше решил да го унищожи, 
закоравяването на сърцето му беше Божествената подготовка за неговото унищожение. 

4. Бог действува и чрез предузнание, и чрез активно предопределение. 

Като че ли в съгласие с предишните думи се казва, “Законът ще изчезне от устата на 
свещениците и разумът от умовете на древните.” “Той излива предрение върху князете 
и ги прави да се скитат в пустинята, където няма пътища.” И отново, “Господи, защо си 
ни направил да се отклоняваме от Твоите пътища и си закоравил сърцата ни за страха 
от Теб?” Тези текстове показват какво става от хората, когато Бог ги изоставя, а не 
какво е естеството на Неговото действие, когато действува в тях. Но има и други 
стихове, които отиват по-далеч, като тези относно закоравяването на Фараона: “Ще 
закоравя сърцето му за да не пусне хората ми.” След това същото се повтаря с по-силни 
думи. Дали Той закорави сърцето му просто като не го смекчи? Наистина, това е вярно; 
но Той направи нещо повече: предаде го на властта на Сатана, за да го затвърди в 
неговата упоритост. Затова и преди това казва, “Наистина няма да ви пусне.” Народът 
излиза от Египет и жителите на враждебна област излизат против тях. Как биват 
подбудени? Мойсей ясно заявява относно Сион, че Господ е Който “закорави духа му и 



вкамени сърцето му” (Вт. 2:30). Псалмистът, като разказва същия разказ, казва, 
“Обърна сърцето им да мразят хората Му” (Псалм 105:25). Не можете да кажете, че са 
паднали само защото са били лишени от Божествено ръководство. Защото ако са били 
закоравени и обърнати, то те са целенасочено подбудени към целта. Нещо повече, 
когато Бог счита за угодно да накаже хората за техните престъпления, по какъв начин 
Той постига целта Си чрез неновородените? По такъв начин, че показва, че 
провеждането на действието е в Него, а те са само служители. В един момент Той 
заявява, “че ще издигне знаме за далечните народи и ще ги привлече от краищата на 
земята”; в друг, че ще направи мрежа, за да ги улови; а в друг, че ще бъде като чук, за 
да ги удари. Но Той конкретно заявява, че не е бил пасивен сред тях, когато нарича 
Сенахериб брадва, която е направена и предназначена да бъде носена от Неговата 
собствена ръка. Августин не е далеч от истината, когато изявява нещата по следния 
начин, че това, че хората грешат, се приписва на тях самите; че в греха те стигат до тези 
или онези последствия, се дължи на могъщата сила на Бога, който разделя тъмнината 
както пожелае (August. de Praedest. Sanct.). 

5. Бог използва Сатана, но е свободен от обвинения. 

Нещо повече, от един единствен текст ще стане достатъчно явно, че служението на 
Сатана бива използвано да подбужда неновородените винаги когато Господ, в 
действието на Своето провидение, иска да извърши в тях Своите цели. В Първа книга 
на царете много пъти се казва, че зъл дух от Господа дойде върху Саул и го измъчваше 
(1 Царе 16:14; 18:10; 19:9). Би било неблагочестиво да отнесем това към Святия Дух. 
Следователно нечистият дух трябва да бъде наричан дух от Господа, защото напълно 
служи на Неговите цели, бивайки повече инструмент, отколкото действуващ 
изпълнител. Трябва също да добавим това, което Павел казва, “И затова Бог праща 
заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, 
които не са повярвали истината” (2 Сол. 2:11, 12). Но в едно и също действие винаги 
има голяма разлика между това, което Господ прави, и това, което Сатана и 
нечестивите възнамеряват. Той подчинява на Своята праведност нечестивите оръдия, 
които държи под ръката Си и обръща според както желае. Те, тъй като са нечестиви, 
действуват според нечестието, вложено в нечестивите им умове. Всяко нещо, което е 
необходимо за да защитим Божието величие от клевети и да отсечем всякакви хитрости 
от страна на нечестивите, вече беше обяснено в главите относно Провидението (Книга 
1, глави 16-18). Тук само искам да покажа с няколко думи как Сатана царува в 
неновородените и как Бог действува в Сатана и в неновородените. 

6. Неутралните действия не са изключени от Божието провидение. 

В онези действия, които сами по себе си не са нито добри, нито зли, и засягат 
плътския, а не духовния живот, все още не сме обяснили свободата, която човек 
притежава, макар че по-горе я засегнахме (глава 2, р. 13-17). Някои дават свободен 
избор на човека в такива действия; предполагам, че това е повече защото не желаят да 
обсъждат въпрос, който няма голяма важност, отколкото защото желаят положително 
да твърдят това, което приписват на човешкия избор. Макар че признавам, че онези, 
които твърдят, че в себе си човекът няма способност да върши правда, твърдят това, 
което е най-необходимо за спасението, смятам, че не трябва да се пропуска, че винаги 
когато избираме онова, което е за наше добро, и когато нашата воля е подтикната в тази 
посока, ние дължим това на специалната Божия благодат; и от друга страна, винаги 
когато със сърцето си и душата си отбягваме онова, което ще ни навреди, това пак се 



дължи на специалната Божия благодат. И намесата на Божественото Провидение отива 
дотам, не само да прави нещата да стават така, както са предвидени като най-полезни, 
но и в даването на волята на хората на посоката, която е най-угодна на Бога. Ако 
погледнем управлението на човешките дела с очите на разума, без съмнение ще 
заключим, че те са оставени на разположението на хората; но ако се вслушаме в 
многото текстове от Писанието, които прогласяват, че дори в тези неща умовете на 
хората са управлявани от Бога, те ще ни принудят да поставим човешкия избор в 
подчинение на Божието специално влияние. Кой даде на израилтяните такова 
благоволение в очите на египтяните, та им заеха своите най-ценни притежания (Изх. 
11:3)? Те никога не биха били така добре настроени от само себе си. Техните мотиви, 
следователно, са били повече управлявани от Бога, отколкото от самите тях. И със 
сигурност, ако Яков не беше уверен, че Бог вдъхновява хората с различни мотиви 
според както Му е угодно, Той не би казал за своя син Йосиф (когото мислеше за 
някакъв езичник египтянин) “Всемогъщият Бог да ви даде да придобиете 
благоволението на човека” (Бит. 43:14). По същия начин цялата Църква изповядва, че 
когато на Господа е угодно да пожали хората Си, Той прави да ги пожалят също 
всички, които ги държат в плен (Пс. 106:46). По същия начин когато гневът Му се 
разпали против Саул и Саул се приготви за битка, заявената причина е, че върху него 
дойде дух от Господа (1 Царе 11:6). Кой разубеди Авесалом да не възприеме съвета на 
Ахитофел, който винаги се приемаше като пророчество (2 Царе 17:14)? Кой 
предразположи Ровоам да възприеме съвета на младите (3 Царе 12:10)? Кой направи 
приближаването на израилтяните на вложи страх в сърцата на народи, които преди това 
бяха известни със своята смелост? Дори блудницата Раав разпозна ръката на Господа. 
Кой, от друга страна, изпълни сърцата на израилтяните със страх и ужас (Лев. 26:36), 
освен Онзи, Който ги заплаши в Закона, че ще им даде “треперещо сърце” (Вт. 28:65)? 

7. Свидетелство от Августин, че неутралните неща са в Божието провидение. 

Може да се възрази, че това са общи примери, които не могат да бъдат приети като 
общо правило. Във всеки случай те са достатъчни за да докажат идеята, която 
защитавам, а именно, че винаги, когато Бога благоволява да провежда Своето 
провидение, дори във външните неща Той така обръща и насочва волята на хората, че 
каквато и да е свободата на техния избор, той все пак е подчинен на Божието 
разположение. Ежедневният опит ни учи, че умът ни зависи повече от Божието 
действие, отколкото от свободата на нашия избор. Нашето разбиране често се проваля 
и дори в неща, които не са много трудни, смелостта ни отслабва; в други обстоятелства, 
в неща, които са много неясни, изведнъж ни се явява начинът за тяхното обяснение, 
докато в неща, свързани с надвиснала опасност, умът ни се извисява над всяка 
трудност. По този начин аз тълкувам думите на Соломон, “Слушащото ухо и гледащото 
око, Господ е направил и двете” (Пр. 20:12). Защото ми се струва, че те не се отнасят за 
създаването им, а за специалната благодат при използването им, когато казва, “Сърцето 
на царя е в ръката на Господа, като водни бразди; Той накъдето иска го обръща” (Пр. 
21:1), под една конкретна класа хора Той има предвид целия човешки род. Ако някоя 
воля е свободна от подчинение, то тя трябва да е такава, че да притежава царска власт и 
в известен смисъл да упражнява господство над другите воли. Но ако и тя е под 
Божията ръка, то тогава нашата воля със сигурност не е свободна от подчинение. По 
този въпрос Августин има един възхитителен израз, “Писанието, ако бъде внимателно 
изследвано, ще покаже не само че добрата воля на хората е направена от Бога добра, 
като е взета от злото, и когато бъде направена добра, бива насочвана към добри дела и 
дори към вечен живот, но че дори и онази воля, която съдържа светски неща, е под 



Божията власт и Той я обръща накъдето желае и когато желае, или да извършва добри 
дела, или чрез скрито, наистина, но най-праведно осъждение да нанася наказание” 
(August. De Gratia et Lib. Arb. ad Valent. cap. 20). 

8. Някои нежелани крайности в защита на свободната воля. 

Нека тук читателят да запомни, че силата на свободната воля не може да се оценява 
чрез събитията, както са склонни да правят това някои невежи хора. Те смятат, че едно 
изтънчено и умно доказателство за робството на човешката воля е, че дори най-
великите монарси понякога виждат своите желания осуетени. Но силата, за която 
говорим, трябва да се разбира като сила вътре в човека, а не измервана чрез външен 
успех. Като разглеждаме предмета за свободната воля, въпросът не е дали външните 
обстоятелства ще позволят на човека да изпълни това, което той вътрешно е решил, а 
дали в каквото и да било нещо той има свободната власт да съди и да желае. Ако 
човекът притежава тези двете, тогава Атилий Регул, затворен в бъчва, закована с остри 
гвоздеи, ще има не по-малко свободна воля от Цезар Август с имперска власт над 
голяма част от земното кълбо. 

   



Глава Пета 

5. ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА АРГУМЕНТИТЕ, КОИТО ОБИКНОВЕНО 
СЕ ПРИВЕЖДАТ В ПОДКРЕПА НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ. 

Възраженията се свеждат до три основни групи: 

I. Изявяване и опровержение на четири абсурдни неща, привеждани от 
противниците на здравото учение относно робството на волята, р. 1-5.  

II. Свеждане на текстовете от Писанието, които те извращават в полза на своите 
грешки, до пет групи, и обяснение, р. 6-15.  

III. Обяснение на пет други текста, цитирани в защита на свободната воля, р. 16-19.  

Раздели. 

1. В началото, опровержение на нелепите измислици на противниците, и след това 
обяснение на определени текстове от Писанието. Отговор чрез отрицание. 
Потвърждение на отговора.  

2. Друга нелепост на Аристотел и Пелагий. Отговор чрез разграничение. 
Подсилване на отговора чрез текстове от Августин и подкрепа чрез авторитета 
на един апостол.  

3. Трета нелепост, взета от думите на Хризостом. Отговор чрез отрицание.  
4. Четвърта нелепост, натрапвана от старо време от пелагианците. Отговор от 

трудовете на Августин. Показана чрез свидетелството на нашия Спасител. Друг 
отговор, който обяснява употребата на увещания.  

5. Трети отговор, който съдържа по-пълно обяснение на втория. Възражение на 
предишните отговори. Опровержение на възражението. Обобщение на 
предишните отговори.  

6. Първа група аргументи, които неопелагианците извличат от Писанието в защита 
на свободната воля.  

1. Законът изисква съвършено покорство и следователно Бог или ни 
подиграва, или изисква неща, които не са по нашите сили. Отговор чрез 
разграничаване на заповедите на три вида. Първият вид се разглежда в 
следващия раздел.  

7. Този общ аргумент от Закона не е от полза за защитниците на свободната воля. 
Обещанията, съчетани със заповеди, доказват, че нашето спасение се намира в 
Божията благодат. Възражение, че Законът е даден на хората, живели по онова 
време. Отговор, потвърден от текстове от Августин.  

8. Специално разглеждане на трите вида заповеди, от което се вижда, че те не са от 
полза за защитниците на свободната воля.  
1. Заповеди, които изискват да се обърнем към Бога.  
2. Заповеди, които просто говорят за спазване на Закона.  
3. Заповеди, които изискват да постоянствуваме в Божята благодат.  

9. Едно възражение. Отговор. Потвърждение на отговора от Еремия. 
Опровержение на друго възражение.  

10. Една втора група аргументи в защита на свободната воля идва от Божиите 
обещания, а именно, че обещанията, които дава на тези, които Го търсят, са 
празни, ако не е в нашата сила да правим или да не правим нещата, които се 
изискват. Отговор, който обяснява употребата на обещанията и премахва 
въображаемата несъстоятелност.  



11. Трета група аргументи, която произтича от Божиите упреци – че е напразно да 
ни упреква за зли дела, които нямаме сила да избегнем. Отговор. Грешниците 
биват осъдени от своята собствена съвест, и следователно Божиите упреци са 
справедливи. Нещо повече, тези упреци имат двойна употреба. Обяснение на 
различни текстове от Писанието на основата на досегашните отговори.  

12. Възражение, основано на думите на Мойсей. Опровержение чрез думите на 
Апостола. Потвърждение чрез разсъждения.  

13. Четвърта група аргументи на защитниците на свободната воля. Бог чака да види 
дали грешниците ще се покаят; следователно те могат да се покаят. Отговор чрез 
противопоставяне. Обяснение на един текст в Осия.  

14. Пета група аргументи в защита на свободната воля. Добрите и лошите дела са 
описани като наши собствени, следователно сме способни да вършим и двете. 
Отговор чрез изложение, което показва, че този аргумент е безполезен. 
Възражение, следващо от аналогия. Отговор. Естеството и начина на Божието 
действие в избраните.  

15. Заключение на отговора на последната група аргументи.  
16. Трета и последна част от главата, разглеждаща определени текстове от 

Писанието. 
1. Текст от Битие. Обяснение на неговия истински смисъл.  

17. 2. Текст от Посланието към Римляните. Обяснение. Опровержение на едно 
възражение. Друго опровержение. Трето опровержение от Августин. 
3. Текст от Първо Коринтяни. Отговор.  

18. 4. Текст от Книгата на Исус Сирахов. Обяснение. Друго обяснение.  
19. 5. Текст от Лука. Обяснение. Алегоричните аргументи са слаби. Друго 

обяснение. Трето обяснение. Четвърто от Августин. Заключение и обобщение на 
цялата дискусия относно свободната воля.  

1. “Доброволно действие” не означава “свободен избор” 

Би изглеждало, че е казано достатъчно по въпроса за човешката воля, ако нямаше 
такива хора, които се стремят да подтикнат човека към неговата разруха чрез лъжлив 
възглед за свободата, а в същото време, за да подкрепят своя собствен възглед, атакуват 
нашата свобода. Първо, те натрупват някои нелепи изводи, чрез които се стремят да 
създадат омраза срещу нашето учение, като че ли то е отвратително за здравия разум, а 
след това му се противят с определени текстове от Писанието (виж р. 6). Ще се 
занимаем поред и с двете техни оръжия. Ако грехът, казват те, е неизбежен, той 
престава да бъде грях; ако е доброволен, може да бъде избягнат. Такива също са 
оръжията, с които Пелагий атакува Августин. Но ние не желаем да ги смазваме с 
тежестта на неговото име, докате не сме се справили задоволително със самите 
възражения. Затова отричам, че тъй като грехът е неизбежен, той не трябва да бъде 
вменяван; и от друга страна, отричам извода, че ако грехът е доброволен, той може да 
бъде избягнат. Ако някой иска да спори с Бога и да се стреми да избегне Неговия съд, 
като твърди, че не е можел да направи нищо друго, достатъчен е отговорът, който вече 
дадохме, че не поради сътворението, а поради покварата на естеството човекът стана 
роб на греха и не може да желае нищо освен зло. Защото откъде идва това безсилие, 
което нечестивите така охотно използват за свое извинение, ако не оттам, че Адам 
доброволно се подчини на тиранията на дявола? Следователно извратеността, в която 
сме оковани като във вериги, идва от бунта на първия човек срещу неговия Създател. 
Ако всички хора са праведно обявени за виновни в този бунт, нека да не смятат себе си 
за извинени чрез неизбежността, в която виждат най-очевидната причина за своето 



осъждение. Но по-горе напълно обясних това; и дадох пример със самия дявол, който 
греши също толкова доброволно, колкото и неизбежно. Също показах с избраните 
ангели, че макар тяхната воля да не може да изпадне от доброто, тя не престава да бъде 
воля. Бернар умело обяснява това, когато казва (Serm. 81, in Cantica), че ние сме още 
по-нещастни поради това, че неизбежността е доброволна; и все пак тази неизбежност 
така е оковала нас, които сме подчинени под нея, че сме роби на греха, както вече 
отбелязахме. Втората стъпка в тази логика е порочна, защото тя скача от доброволна 
към свободна; докато по-горе доказахме, че едно нещо може да бъде правено 
доброволно, без да подлежи на свободен избор. 

2. Августин против човешките заслуги 

Те добавят, че ако добрите дела и пороците не произлизат от свободния избор, 
нелепо човекът да бъде наказван или награждаван. Макар този аргумент да е взет от 
Аристотел, аз признавам, че той също е използван от Хризостом и Йером. Йером, 
обаче, не крие, че този аргумент е приет от пелагианците. Той дори цитира техните 
думи, “Ако благодатта действува в нас, благодатта ще бъде прославена, а не ние, които 
вършим делата” (Heron. in Ep. ad Ctesiphont. et Dialog. 1). По отношение на наказанието 
отговарям, че то по правило се налага на онези, на които се вменява вина. Какво 
значение има дали грешиш от свободно или поробено решение, ако грешиш 
доброволно, особено когато е доказано, че човекът е грешник, защото е под робство на 
греха? По отношение на наградата за правдата, какво е нелепото в това да признаем, че 
тя зависи от Божията доброта, а не от нашите собствени заслуги? Колко често в 
Августин срещаме следния израз, – “Бог прославя не нашите заслуги, а Своите дарби; и 
наградата се дава не на това, което се дължи на нашите заслуги, а на благодатта, която е 
дадена отначало”? Някои изглежда мислят, че е много остроумно да подхвърлят, че ако 
добрите дела не произтичат от свободната воля като техен подходящ източник, въобще 
не остава място за ума; но като разсъждават така неразумно, те напълно грешат. 
Августин не се колебае да опише като необходимо самото нещо, което те смятат за 
безбожно да признаят. Затова той пита, “Какво са човешките заслуги? Онзи, Който 
дойде да даде не дължимото възмездие, а безплатна благодат, макар сам да е свободен 
от греха и сам да дарява свобода, намери всички хора грешници” (Augustin. in Psal. 31). 
И отново, “Ако трябва да получите дължимото, трябва да бъдете наказани. Тогава 
какво става? Бог не ви налага дължимото наказание, а ви дарява незаслужена благодат. 
Ако искате да бъдете чужди на благодатта, хвалете се със своите заслуги” (in Psal. 70). 
И отново, “Вие сте нищо сами по себе си, грехът е ваш, но заслугите са на Бога. Вие 
заслужавате наказание; а когато дойде наградата, Бог ще прослави Своите дарби, а не 
вашите заслуги” (Ep. 52). В същия смисъл на друго място той казва (De Verb. Apostol. 
Serm. 15), че благодатта не е от заслуги, но заслугите са от благодат. И малко след това 
заключава, че Бог чрез Своите дарби създава всички наши заслуги, за да може чрез това 
да изяви Своите заслуги и да ни даде това, което е напълно безплатно, защото не вижда 
нищо в нас, което може да бъде основание за спасение. Но защо да увеличаваме 
списъка с цитатите, когато подобни възгледи присъствуват навсякъде в неговите 
трудове? Подстрекателите на тази лъжа ще видят и още по-добро опровержение на нея, 
ако размислят върху източника, от който апостолът извлича славата на светиите – “А 
които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, 
тях и прослави (Рим. 8:30). И така, ако слушаме апостола (2 Тим. 4:8), на какво 
основание биват прославени вярващите? Поради Божията милост, а не поради техните 
усилия, те биват предопределени, призвани и оправдани. Тогава далеч от нас суетния 
страх, че ако няма свободна воля, не може да има никакви заслуги! Глупаво е да се 



тревожим и да бягаме от това, което Писанието ни внушава. “Но ако си го получил, 
защо се хвалиш, като че не си го получил?” (1 Кор. 4:7). Виждате как се отрича всяко 
съществуване на свободната воля, именно с цел да не се остави място за заслуги. И все 
пак, тъй като благоволението и щедростта на Бога са многообразни и неизчерпаеми, 
като прави наша благодатта, която Той самият излива върху нас, Той награждава, като 
че ли добрите дела са наши собствени. 

3. Разликата между спасени и неспасени идва от Божия избор, а не от свободната 
воля 

Но се добавя, с понятия, които изглежда са взети от Хризостом (Homil. 22, in 
Genes.), че ако нашата воля не притежава способността да избира добро или зло, 
всички, които са съучастници в същото естество, трябва да бъдат еднакво добри или 
еднакво лоши. Подобен на този възглед се появява в книгата За призоваването на 
езичниците (De Vocatione Gentium, lib. 4, c. 4), обикновено приписвана на Амвросий, в 
която се твърди, че никой никога не би се отклонил от вярата, ако Божията благодат не 
ни оставя в променливо състояние. Странно е, че такива хора могат да бъдат така 
заслепени. Как на Хризостом не му дойде наум, че именно Божият избор е това, което 
разграничава хората? Ние не се колебаем ни най-малко да признаем това, което Павел 
усърдно твърди, че всички без изключение са извратени и предадени на нечестие; но в 
същото време добавяме, че чрез Божията благодат не всички продължават в нечестие. 
Следователно, макар всички да страдаме от една и съща болест, оздравяват само онези, 
към които Господ благоволи да простре Своята изцеляваща ръка. Другите, които Той в 
Своето справедливо осъждение пропусне, изчезват и изгниват докато бъдат напълно 
погълнати. И това е единствената причина някои да устояват докрай, а други, като 
започнат пътя си, отпадат. Постоянството е дар от Бога, с който Той не обсипва 
безразборно всички, но вменява на онези, в които благоволи. Ако се попита откъде 
идва тази разлика – защо някои търпеливо устояват, а други се оказват недостатъчни в 
твърдостта – не можем да дадем друга причина освен че Господ чрез Своята могъща 
сила усилва и поддържа едните, за да не загинат, но не дава същата помощ на другите, 
но ги оставя като примери за непостоянство. 

4. Увещанията не показват свободна воля, нито Божиите заповеди са съобразени с 
човешката сила 

Все още се настоява, че увещанията са напразни, предупрежденията излишни и 
упреците нелепи, ако грешникът не притежава силата да се подчинява. Когато подобни 
възражения са били повдигнати срещу Августин, той е бил длъжен да напише своята 
книга, De Correptione et Gracia (За поправлението и благодатта), където напълно ги 
опровергава. Същността на неговия отговор към противниците е следното: “Човече! 
Научи се от заповедите какво трябва да правиш; научи се от поправлението, че в теб е 
вината, че нямаш сила; и научи се в молитва откъде можеш да получиш сила.” Много 
подобен е аргументът в друга негова книга, De Spiritu et Litera (За Духа и Буквата), в 
която показва, че Бог не измерва заповедите на Своя закон чрез човешката сила, а след 
като заповядва това, което е право, безплатно дарява на Своите избрани силата да го 
изпълняват. Всъщност, този предмет не изисква дълго разглеждане. Защото не сме сами 
в нашето учение, а с нас са Христос и апостолите. Затова нека нашите противници да 
размислят как ще излязат победоносни в съревнование срещу такина противници. 
Христос заявява, “без Мен не можете да направите нищо” (Йоан 20:5). Това означава 
ли, че Той не укорява и наказва онези, които без Него вършат нечестие? Не увещава ли 



всеки човек да се стреми да върши добри дела? Колко грубо Павел атакува коринтяните 
за тяхната липса на любов (1 Кор. 3:3), и в същото време се моли Господ да им даде 
любов. В Посланието към Римляните той заявява, че “не зависи от този, който иска, 
нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост” (Рим. 9:16). И все пак той 
не престава да ги предупреждава, увещава и укорява. Защо тези хора не спорят с Бога, 
че си намира развлечение с хората, като иска от тях неща, които само Той може да 
даде, и като ги наказва за грешки, извършени поради липсата на Неговата благодат? 
Защо не убедят Павел да пожали онези, в чиято власт не е нито да искат, нито да тичат, 
ако не са получили милостта на Бога, Който ги е изоставил? Това учение е основано 
върху най-силната логика – логика, която никой сериозен изследовател няма да 
пропусне да осъзнае. Степента, до която поучаването, увещанието и укоряването са 
способни сами по себе си да променят ума, се вижда от Павел, когато казва, “нито 
който сади е нещо, нито който полива, а Господ, Който прави да расте” (1 Кор. 3:7). По 
същия начин виждаме, че Мойсей дава заповедите на Закона с тежко предупреждение, 
и пророците сериозно упрекват и заплашват нарушителите, а в същото време 
изповядват, че хората са мъдри само дотолкова, доколкото им е дадено разумно сърце; 
е на Бога принадлежи да обреже сърцето и да го обърне от камък в плът; да напише 
Своя закон във вътрешните им части; накратко, да обнови душите, за да направи 
учението да действува. 

5. Увещанията имат двойна цел: живот за праведните и смърт за неправедните 

Тогава каква е целта на увещанията? Тя е следната: Когато нечестивите с упорито 
сърце ги презират, те ще бъдат свидетелство против тях, когато застанат пред 
съдийския престол на Бога; та дори и сега те удрят и бичуват техните съвести. Защото 
колкото и злобно да ги осмиват, те не могат да не се съгласяват с тях. Но ще потитате, 
какво да прави нещастният смъртен, когато му е отречена онази мекота на сърцето, 
необходима за покорството? В отговор аз питам: Защо да прибягваме към странични 
аргументи, ако закоравеността на сърцето не може да бъде приписана като вина на 
друг, освен на самия грешник? Нечестивите, макар с готовност да избягват Божиите 
увещания, са принудени, искат или не искат, да почувствуват тяхната сила. Но тяхната 
главна цел се вижда във вярващите, в които Господ, макар винаги да действува чрез 
Своя Дух, също не пропуска и посредничеството на Своето Слово, но го използва и то 
не ненапразно. Следователно нека да установим тази истина, че цялата сила на 
праведните се състои в Божията благодат, според думите на пророка, “Аз ще им дам 
едно сърце, и ще вложа вътре във вас нов дух; и като отнема каменното сърце от плътта 
им, ще им дам сърце от плът, за да ходят в повеленията Ми” (Езек. 11:19, 20). Но ще 
попитате, защо трябва да бъдат увещавани за своите задължения, а не оставени на 
водителството на Духа? Защо са подтиквани с увещания, когато не могат да вървят по-
бързо отколкото Духът ги подтиква? И защо понякога, когато се отклонят, те биват 
наказвани, ако това е причинено от неизбежната немощ на плътта? “Човече! Ти кой си, 
че да отговаряш против Бога!” Ако за да ни подготви за благодатта, която ни дава 
способност да се покорим на увещанието, Бог смята за правилно да използва увещание, 
какво в тази наредба ти дава правото да се заяждаш и присмиваш? Даже и увещанията 
и упреците да нямаха друга полза за праведните, освен да ги изобличат за греха, пак не 
биха могли да бъдат обявени за напълно безполезни. Но сега, когато чрез вътрешното 
действие на Божия Дух те имат силата да запалят тяхното желание за добро, или да ги 
събудят от летаргията, или да унищожат удоволствието и медената сладост на греха, 
правейки го омразен и противен, кой ще се осмели да ги оклевети като излишни? Ако 
някой иска дори още по-ясен отговор, нека да размисли върху следното – Бог работи в 



Своите избрани по два начина: вътрешно, чрез Своя Дух; външно, чрез Своето Слово. 
Чрез Своя Дух, като просветлява техните умове и обучава техните сърца на делата на 
правдата, Той ги прави нови създания, докато чрез Своето Слово ги подтиква да 
копнеят и желаят това обновление. И с двете Той упражнява мощта на Своята ръка 
според мярката, с която ги дава. Словото, когато бъде отправено към нечестивите, 
макар и да не действува за тяхното поправление, има друга употреба. То подтиква 
техните съвести сега и ще ги направи още повече без извинение в деня на съда. Затова 
нашият Спасител, докато заявява, че никой не може да дойде при Него освен онези, 
които Бащата привлече, и че избраните идват след като са чули и са се научили от 
Бащата (Йоан 6:44, 45), не итхвърля служението на Учител, но внимателно кани при 
Себе Си онези, които трябва да бъдат научени вътрешно чрез Духа преди да могат да 
имат някаква полза. И отново, увещанието не е напразно и за нечестивите; защото 
макар в тях то да е смъртоносно ухание, за Бога то остава сладък аромат (2 Кор. 2:16). 

6. Законът не е ограничен до нашите способности, а показва нашата слабост 

Враговете на това учение толкова болезнено се стремят да събират текстове от 
Писанието, като че ли, неспособни да постигнат каквото и да било чрез техния смисъл, 
биха могли да ни затрупат с техния брой. Но както в битка, когато се стигне до 
ръкопашен бой, небоеспособното множество, каквото и великолепие и показност да 
представя, се предава след няколко удара и се впуска в бягство, така и ние тук няма да 
изпитаме големи трудности да се справим с нашите противници и тяхното множество. 
Всички текстове, които те извращават против нас, са еднакви по смисъл; и 
следователно, когато бъдат подредени по групи, един отговор ще е достатъчен за много 
от тях; не е необходимо да правим отделно разглеждане на всеки един. Изглежда 
заповедите са тяхната крепост. Те смятат, че заповедите са така приспособени към 
нашите способности, че по логичен път следва, че ние можем да изпълним всичко, 
което те заповядват. Така те четат всички заповеди и чрез тях измерват мярката на 
нашите способности. Защото, казват те, когато Бог изисква кротост, подчинение, 
любов, чистота, благочестие и святост, и когато забранява гняв, гордост, кражба, 
нечистота, идолопоклонство и подобни, Той или ни се подиграва, или само изисква 
неща, които са в нашите способности. Така всички заповеди, които те събират заедно, 
могат да се разделят на три групи. Някои ни заповядват първо да се обърнем към Бога, 
други говорят просто за спазване на закона, а други внушават постоянство в 
благодатта, която сме получили. Първо ще разгледаме общо заповедите, а след това ще 
продължим с отделно разглеждане на всяка група. Идеята, че способностите на човека 
са равностойни на изискванията на Божия закон, съществува от дълго време и наистина 
изглежда правдоподобна. Тя обаче е основана върху най-чудовищно невежество 
относно закона. Онези, които смятат, че е някакво светотатство да кажем, че спазването 
на закона е невъзможно, настояват като свой най-силен аргумент, че ако е така, тогава 
Законът е бил даден напразно (виж Глава 7, р. 5). Те говорят така, като че ли Павел 
никога не е казвал нищо относно Закона. Но кажете ми, какво означават думите, че 
Законът “се добави заради престъпленията”; “чрез закона е познаването на греха”; “не 
бих познал греха освен чрез закона”; “законът дойде за да се умножи престъплението” 
(Гал. 3:19; Рим. 3:20; 7:7; 5:20). Дали означават, че Законът трябва да бъде ограничен до 
нашите способности, иначе е даден напразно? Не означават ли, че всъщност той е 
поставен много над нас, за да ни убеди в нашата пълна слабост? Павел наистина 
заявява, че любовта е целта и изпълнението на Закона (1 Тим. 1:15). Но когато той се 
моли умовете на солунците да бъдат изпълнени с нея, той достатъчно ясно признава, че 



Законът звучи в ушите ни без полза за нас, ако Бог не го посади дълбоко в сърцата ни (1 
Сол. 3:12). 

7. Заповедите, съчетани с обещания, показват, че нашето спасение е само в 
Божията благодат. 

Наистина признавам, че ако Писанието не учеше нищо друго по този предмет, освен 
че Законът е житейско правило, чрез което трябва да управляваме своето поведение, 
веднага бих се съгласил с техния възглед; но тъй като то внимателно и ясно обяснява, 
че употребата на Закона е многообразна, правилният път е да се научим от това 
обяснение каква е силата на Закона в човека. По отношение на настоящия въпрос, 
макар да обяснява какви са нашите задължения, той ни учи, че силата за спазване идва 
от Божията доброта, и затова ни подтиква да се моли да ни бъде дадена тази сила. Ако 
това беше само заповед без обещание, ще бъде необходимо да опитваме дали нашата 
сила е достатъчна за да изпълни заповедта; но тъй като са прикрепени обещания, които 
обещават не само помощ, но и че цялата ни сила идва от Божията благодат, те в същото 
време изобилно свидетелствуват, че ние не само не сме способно да спазваме Закона, 
но и сме пълни глупци по отношение на него. Затова нека вече да не слушаме за 
някакво съответствие между нашите способности и Божиите заповеди, като че ли 
Господ е длъжен да приспособи стандарта за праведност в Закона за нашите 
незначителни способности. По-скоро трябва да осъзнаем от обещанията колко 
неспособни сме, като във всичко имаме такава голяма нужда от благодат. Но те казват: 
Кой ще повярва, че Господ е предназначил Своя Закон за тъпаци и безмозъчни? Ние не 
казваме това. Нечестивите не са нито тъпаци, нито безмозъчни, когато, научени от 
Закона, че техните страсти са противни на Бога, те се оказват виновни чрез тяхната 
собствена изповед; нито праведните са тъпаци или безмозъчни, когато уверени в своето 
безсилие, те намират убежище в благодатта. В този смисъл са съдържателните думи на 
Августин, “Бог заповядва това, което не можем да направим, за да знаем какво да 
искаме от Него. Има голяма полза от заповедите, ако всичко, което се дава на 
свободната воля, е да отдава по-голяма почит на Божията благодат. Вярата придобива 
това, което Законът изисква; нещо повече, Законът изисква, за да може вярата да 
придобие това, което се изисква; и още повече, Бог изисква от нас самата вяра, но не 
открива това, което изисква, докато не я даде, за да стане възможно да я открие в нас.” 
И отново, той казва, “Нека Бог да даде това, което заповядва, и да заповяда това, което 
желае.” 

8. Трите вида заповеди не доказват способност за изпълнение 

Това ще стане още по-ясно като отново разгледаме трите групи заповеди, за които 
споменахме. И в Закона, и в Пророците Бог многократно ни призовава да се обърнем 
към Него. Но от друга страна един пророк възкликва, “Върни ме, и ще бъда върнат, 
защото Ти си Господ моят Бог. Наистина, откак бях върнат, разкаях се” (Ер. 31:18, 19). 
Той ни заповядва да обрежем краекожието на сърцата си; но Мойсей заявява, че това 
обрязване става чрез Божията ръка. В мног остихове Той изисква ново сърце, но в 
други заявява, че само Той го дава. Както Августин казва, “Това, което Бог обещава, 
ние самите го правим не по избор или по природа, а Той самият го прави чрез 
благодат.” Същото наблюдение е направено, когато изброявайки правилата на 
Тихоний, той заявява, че третото всъщност е – да разграничаваме внимателно между 
Закона и обещанията, или между заповедите и благодатта (Augustin. De Doctrine 
Christiana, lib. 3). Нека сега да се опитат да разсъдят от заповедите каква е способността 



на човека за покорство, когато се опитват да унищожат Божията благодат, чрез която 
самите заповеди биват изпълнявани. Заповедите от втората група са просто онези, 
които ни заповядват да се покланяме на Бога, да се покоряваме и придържаме към 
Неговата воля, да вършим това, което Му е угодно, и да следваме Неговото учение. Но 
безброй стихове свидетелствуват, че всяка степен на чистота, благочестие, святост и 
справедливост, която притежаваме, са дар от Него. От третата група заповеди е 
увещанието на Павел и Варнава към новоповярвалите, записано от Лука; те “ги 
увещаваха да постоянствуват в Божията благодат” (Деян. 13:43). Но на друго място 
Павел обяснява източника, от който трябва да се търси тази сила за постоянствуване, 
когато казва, “Най-после, братя, заяквайте в Господа” (Еф. 6:10). В друг стих той казва, 
“и не оскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на 
изкуплението” (Еф. 4:30). Но тъй като нещото, което тук е заповядано, не може да бъде 
изпълнено от хората, той се моли за солунците, Бог да ги счете “достойни за 
призванието ви и да усъвършенствува мощно всяко добро желание и дело на вярата” (2 
Сол. 1:11). По същия начин във Второто послание към Корнинтяните, когато разглежда 
благотворителността, той многократно хвали тяхната добра и благочестива склонност. 
Малко по-нататък, обаче, възкликва, “Благодарение на Бога, Който постави в сърцето 
на Тит същото усърдие за вас; защото наистина прие молбата ни” (2 Кор. 8:16, 17). Ако 
Тит не можеше да изпълни дори служението да говори увещание към другите, освен 
според Божието вдъхновение, как биха могли другите да бъдат доброволни 
изпълнители на дела, ако Господ Исус не е насочил техните сърца? 

9. Твърдението, че ние даваме това, на което сме способни, е безсмислица 

Някои, които биха били смятани за по-умни, се стремят да избягнат всички тези 
стихове чрез безсмислицата, че нищо не ни спира да допринесем нашата част, докато 
Бог в същата време дава там, където ние сме неспособни. Нещо повече, те привеждат 
текстове от Пророците, в които изглежда, че делото на нашето обръщане се споделя 
между Бога и нас; “Върнете се при Мен, казва Господ на Силити; и Аз ще се върна при 
вас, казва Господ на Силите” (Зах. 1:3). Помощта, която Бог ни дава, беше показана по-
горе (р. 7, 8), и няма нужда да бъда повтаряна. Само едно нещо искам да бъде признато, 
че е напразно да мислим, че само защото ни е заповядано да изпълняваме Закона, 
следователно имаме силата да го изпълняваме. Тъй като за да изпълним Божиите 
заповеди, благодатта на Законодателя е необходима, но също и обещана, поне това е 
ясно, че от нас се изисква повече, отколкото можем да платим. Нито може някакво 
дребнаво заяждане да избегне изявлението в Еремия, че заветът, който Бог сключи със 
Своя древен народ, беше нарушен, защото беше само буква – че за да стане 
действителен, беше необходимо Духът да се намеси и да научи сърцето на покорство 
(Ер. 31:32). Възгледът, срещу който тук воюваме, не е подкрепен от думите, “Върнете 
се при Мен и Аз ще се върна при вас.” Връщането, за което тук се говори, не е онова, 
чрез което Бог обновява сърцето към покаяние; но е това, в което, като дарява 
благоуспяване, Той изявявя Своята доброта и благоволение, точно по същия начин, 
както понякога изявява Своето негодувание, като изпраща бедствия. Хората се 
оплакват под множеството бедствия, които са дошли върху тях, че са забравени от 
Бога; Той отговаря, че Неговата доброта няма да ги пропусне, ако се върнат в 
правилния път и се обърнат към Него, стандарта за праведност. Следователно този 
текст бива изкривен от своя истински смисъл, когато се използва за да подкрепи идеята, 
че делото на покаянието е разделено между Бога и човека (по-горе, Глава 2, р. 27). Ние 
хвърлихме само бегъл поглед по този предмет, тъй като правилното място за него е 
когато стигнем до разглеждане на Закона (Глава 7, р. 2 и 3). 



10. Като ни дава обещания, Бог нито ни приписва сила за изпълнение, нито ни се 
подиграва 

Втората група възражения е сродна на първата. Те използват обещанията, в които 
Господ сключва договореност с нашата воля. Такива са следните: “Потърсете доброто, 
а не злото, за да живеете” (Амос 5:14). “Ако слушате драговолно, ще ядете доброто на 
земята; но ако откажете и се разбунтувате, ще бъдете изпоядени от нож, защото устата 
на Господа изговори това” (Исая 1:19, 20). “Ако махнеш мерзостите си от лицето Ми, и 
не бъдеш непостоянен” (Ер. 4:1). “Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и 
внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава 
Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света” (Вт. 28:1). Има и други 
подобни текстове (Лев. 26:3 и т.н.). Те смятат, че благословенията, съдържащи се в тези 
обещания, са дадени на нашата воля нелепо и с подигравка, ако не е в нашата сила да ги 
приемем или отхвърлим. Наистина е лесно човек да се впусне в показно негодувание по 
този предмет, да каже, че Господ ни се подиграва жестоко, когато заявява, че Неговата 
доброто зависи от нашата воля, когато всъщност ние не сме господари на своята воля – 
че ще бъде доста странна щедрост от страна на Бога да поставя пред нас Своите 
благословения, а ние да нямаме силата да им се наслаждаваме – една странна сигурност 
на обещанията, която, за да попречи те някога да бъдат изпълнени, е направена да 
зависи от една невъзможност. На друго място ще говорим за тези обещания, към които 
има прикрепено условие, и ще изясним, че няма нищо нелепо в тяхното невъзможно 
изпълнение. По отношение на настоящата тема, аз отричам, че Бог се подиграва 
жестоко с нас, когато ни призовава да заслужим благословения, когато знае, че ние сме 
напълно неспособни да го заслужим. Тъй като обещанията са дадени едновременно на 
вярващите и на невярващите, те имат двойна употреба по отношение на двете групи 
хора. Както Бог чрез Своите заповеди жили съвестта на нечестивите, за да им попречи 
да се наслаждават на техните грехове без да имат познание за Неговите съдби, така със 
Своите обещания Той по определен начин ги принуждава да видят колко недостойни са 
за Неговата доброта. Кой може да отрече, че е напълно справедливо и подходящо за 
Бога да прави добро на онези, които Му се покланят, и да наказва с дължимата 
суровост онези, които презират Неговото величие? Следователно Бог действува 
правилно, когато, макар нечестивите да са вързани с веригите на греха, Той полага това 
правило в Своите обещания, че ще прави добро към тях само ако изоставят своето 
нечестие. Това би било правилно, дори Неговата единствена цел да беше да ги направи 
да разберат, че са заслужено изключени от благоволението към Неговите истински 
поклонници. От друга страна, като желае по всякакъв начин да възбуди вярващите да 
искат Неговата благодат, със сигурност не трябва да изглежда странно, че се опитва да 
постигне чрез обещания същото нещо, което, както вече видяхме, Той върши за тяхна 
голяма полза чрез заповеди. Като сме учени чрез заповеди каква е Божията воля, ние си 
припомняме за нашето нещастие, че сме така напълно отделени от Неговата воля, и в 
същото време сме подтиквани да призоваваме помощта на Духа да ни води по 
правилния път. Но тъй като нашата ленивост не е достатъчно разбудена от заповедите, 
добавени са и обещания, за да ни привлекат чрез своята сладост и да произведат 
чувство на любов към заповедта. Колкото по-голямо е нашето желание за праведност, 
толкова по-голям ще бъде нашият копнеж да придобием Божията благодат. И затова в 
изявленията, “ако желаете,” “ако слушаш,” Господ нито ни приписва пълната сила да 
желаем и да слушаме, нито пък ни се подиграва за нашето безсилие. 

11. Божиите упреци са справедливи, но те не показват способност за покорство 



Третата група възражения не е различна от другите две. Защото тя привежда 
стихове, в които Бог укорява Своите хора за тяхната неблагодарност, показвайки, че не 
е Негова вината, че не са получили всякакво благоволение от Неговата щедрост. Ето 
примери за такива стихове: “Защото амаличаните и ханаанците са там пред вас, и вие 
ще паднете от нож. Понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да 
бъде с вас” (Чис. 14:43). “И сега понеже извършихте всички тези дела, казва Господ, и 
Аз ви говорих, като ставах рано и говорех, а вие не послушахте, и ви виках, но не 
отговорихте; затова ще направя на дома, който се нарича с Моето име, на който вие 
уповавате, и на мястото, което дадох на вас и на бащите ви, както направих на Сило” 
(Ер. 7:13, 14). “Но понеже не послушаха гласа Ти, нито ходиха по закона Ти, и не 
направиха ни едно нещо от всичко, което си им заповядал да правят, затова си докарал 
върху тях всичкото това зло” (Ер. 32:23). Те питат, как може такива упреци да бъдат 
отправени срещу онези, които имат право незабавно да отговорят: Благоуспяването е 
скъпоценно за нас; страхуваме се от бедствията; но че не се покорихме на Господа и не 
послушахме гласа Му за да придобием първото и да избегнем второто, се дължи на 
това, че не сме свободни да го направим поради нашето подчинение под господството 
на греха; следователно, напразно биваме укорявани за злини, които нямаме сила да 
избегнем. Но без да казваме нищо за извинението с неизбежността, което е слаба и 
неубедителна защита на тяхното поведение, питам, могат ли те да отрекат своята вина? 
Ако те са изобличени в някаква вина, Господ не е несправедлив да ги укорява, че 
поради своята си извратеност са лишили себе си от предимствата на Неговата доброта. 
Тогава нека да кажат дали могат да отрекат, че тяхната собствена воля е извратената 
причина за техния бунт. Ако вътре в себе си откриват извор на нечестие, защо 
продължават да бърборят за странични причини, с цел да направят да изглежда, че те 
самите не са виновни за своето собствено унищожение? Ако е истина, че никой друг не 
е виновен, че грешниците са лишени от Божието благоволение и получават наказание, 
има добра причина те да чаят тези упреци от Божията уста. Ако те упорито 
постоянствуват в своите пороци, нека в бедствието да се научат да обвиняват и да се 
отвращават от своето собствено нечестие, вместо да обвиняват Бога в жестокост и 
несправедливост. Ако не са показали покорство, нека под чувството на отвращение от 
греховете, които очевидно са причина за тяхното нещастие и разруха, да се върнат на 
правилния път, и със сериозно покаяние да изповядат същото нещо, което Господ чрез 
Своя упрек им напомня. Каква е ползата за вярващите от цитираните по-горе упреци от 
пророците, се вижда в тържествената молитва на Данаил, дадена в деветата глава. 
Каква е употребата по отношение на неправедните, виждаме пример с юдеите, на които 
Еремия трябваше да обясни причината за техните нещастия, макар че не можеше да се 
случи друго, освен това, което Господ беше предсказал. “Затова говори ими всички 
тези думи, но те няма да те послушат; също извикай към тях, но те не ще ти отговорят” 
(Ер. 7:27). Тогава каква е ползата да говори на глухите? Ползата е, че дори против 
своята воля те да могат да разберат, че това, което са чули, е истина, и че е нечестиво 
богохулство да прехвърлят вината за своето нечестие на Бога, когато тя всъщност е в 
тях самите. Тези няколко обяснения ще направят много лесно за читателя да се справи 
с огромния куп стихове (съдържащи заповеди и упреци), които враговете на Божията 
благодат имат навика да натрупват, за да могат върху тях да издигнат своята статуя на 
свободната воля. Псалмистът укорява юдеите като “упорито и непокорно поколение, 
поколение, което не утвърди сърцето си” (Пс. 78:8); а в друг стих той увещава хората 
на своето време, “не закоравявайте сърцата си” (Пс. 95:8). Това означава, че цялата 
вина за бунта лежи в човешката извратеност. Но е глупаво от това да си правим извода, 
че сърцето, чиято промяна може да дойде само от Господа, може да бъде еднакво 
настроено в коя да е от двете посоки. Псалмистът казва, “Приклоних сърцето си за да 



върша повеленията Ти, винаги и до край” (Пс. 119:112); тоест, че с доброволна и 
радостна готовност се е посветил на Бога. Той обаче не се хвали, че е източник на тази 
склонност, защото в същия псалм признава, че тя е дар от Бога. Следователно трябва да 
се вслушаме в увещанието на Павел, когато се обръща към вярващите по този начин, 
“Изработвайте спасението си със страх и трепет; защото Бог е, Който според 
благоволението Си действува във вас и да желаете, и да изработвате” (Фил. 2:12, 13). 
Той им приписва участие в действието, за да не се отпуснат в плътска леност, но като 
заповядва страх и трепет, ги смирява, за да им напомни, че самото нещо, което им 
заповядано да вършат е Божие дествие – ясно показвайки, че вярващите действуват 
(ако мога така да кажа) пасивно, доколкото силата им се дава от небето и не може по 
никакъв начин да бъде приписана на тях самите. Затова, когато Петър ни увещава да 
“прибавим на вярата си добродетел” (2 Пет. 1:5), той не ни приписва някакво 
независимо място на втори участник, като че ли можем отделени да направим нещо. 
Той само отпъжда леността на нашата плът, чрез която самата вяра често бива 
заглушена. В същия смисъл са думите на Павел. Той казва, “Духа не угасяйте” (1 Сол. 
5:19); защото ако не се пазим от духа на мързел, той постоянно търси начин да се 
промъкне във вярващите. Но ако това някой си прави извода, че е напълно в тяхната 
сила да приемат предложената им светлина, неговото невежество ще бъде лесно 
опровергано от факта, че самата прилежност, която Павел заповядва, идва само от Бога 
(2 Кор. 7:1). Често ни се заповядва да очистим себе си от всякаква нечистота, макар че 
Духът запазва това за Себе Си като Негово специално служение. Накратко, че това, 
което по правило принадлежи на Бога, се предава на нас само чрез безплатен подарък, е 
ясно от думите на Йоан, “Оня, който се е родил от Бога, пази себе си” (1 Йоан 5:18). 
Защитниците на свободната воля ще се хванат за този израз, че той означава, че ние 
биваме пазени отчасти чрез Божията сила, и отчасти чрез своята собствена сила, но 
самото пазене, за което Апостолът говори, идва само от небето. Затова Христос се моли 
на Своя Баща да ни пази от лукавия (Йоан. 17:15), и ние знаем, че вярващите, в своята 
война против Сатана, дължат своята победа на Божието всеоръжие. Затова Петър, след 
като казва, “Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, 
незабавно добавя като уточнение, “чрез Духа” (1 Пет. 1:22). И накрая, Йоан накратко 
показва нищожеството на човешката сила в духовното воюване, когато казва, че 
“никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в 
него” (1 Йоан 3:9). На друго място дава причината: “И тази победа, която е победила 
света, е нашата вяра” (1 Йоан 5:4). 

12. Мойсей също не потвърждава способността за изпълнение на закона, нито 
свободната воля 

Но се привежда един текст от Мойсей, който изглежда силно противоречи на 
възгледа, който сега даваме. След като провъзгласява Закона, той свидетелствува за 
хората с тези думи: “Тази заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за теб, 
нито е далеч. Не е на небето та да кажеш: Кой ще се качи за нас на небето да ни я 
донесе, за да я чуем и изпълняваме? Но думата е много близо при теб, в устата ти и 
сърцето ти, за да я изпълняваш” (Вт. 30:11, 12, 14). Определено, ако това трябва да се 
разбира само за заповедите, признавам, че не е маловажно за нашия предмет. Защото 
макар да е лесно да избегнем трудностите като кажем, че нещото, за което се говори 
тук, не е спазването на закона, а способността и готовността за изучаване на закона, 
може би все още ще остане някакво съмнение. Апостол Павел, обаче, който не е 
посредствен тълкувател, премахва всяко съмнение, когато твърди, че тук Мойсей 
говори за учението на Благовестието (Рим. 10:8). Ако някой е толков упорит да спори, 



че Павел грубо изкривява думите като ги прилага за Благовестието, макар че неговата 
наглост може да бъде обвинена в нечестие, ние все още можем, независимо от 
авторитета на Апостола, да отхвърлим възражението. Защото, ако Мойсей говореше 
само за заповедите, той само изпълваше хората с празна самоувереност. Ако бяха 
опитали спазване на Закона с тяхната собствена сила като нещо, в което не би трябвало 
да изпитват някаква трудност, какъв щеше да бъде резултатът освен да се провалят? 
Тогава къде е това лесно средство за спазване на Закона, когато единственият достъп до 
него беше през смъртоносна пропаст? Следователно нищо не е по-сигурно от това, че в 
тези думи се обхваща завета за милост, който е провъзгласен заедно с изискванията на 
закона. Няколко стиха преди това той казва, “Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти и 
сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата 
си душа, та да живееш” (Вт. 30:6). Следователно, готовността, за която той говори 
веднага след това, не е поставена в силата на човека, а в защитата и помощта на Святия 
Дух, Който могъщо изпълнява Своето дело в нашата слабост. Текстът, обаче, не трябва 
да се разбира само за заповедите, а за обещанията на Благовестието, които не само не 
доказват никаква сила в нас да вършим правда, но и напълно я отричат. Това се 
потвърждава от свидетелството на Павел, когато отбелязва, че Благовестието ни 
предлага спасение не под суровите, трудни и невъзможни условия, с които законът 
работи с нас (а именно, че спасение ще получат само онези, които изпълнят всичките 
негови изисквания), под леки, бързи и лесни за придобиване условия. Следователно, 
този текст по никакъв начин не установява свободата на човешката воля. 

13. Божието наказание произвежда в нас само закоравяване, ако Божият Дух не 
ни помогне да се поправим 

Те също имат навика да привеждат определени текстове, в които се казва, че Бог 
понякога изпитва хората като оттегля помощта на Своята благодат и чака докато се 
обърнат към Него, както в Осия, “Ще си отида, ще се върна на мястото Си, догдето 
признаят грешката си и потърсят лицето Ми” (Осия 5:15). Нелепо е, казват те, Господ 
да чака Израел да потърси лицето Му, ако умовете им не са гъвкави, за да могат да се 
обърнат в коя да е посока според тяхното собствено решение. Като че ли има нещо по-
често срещано в пророческите писания от това Бог да Си придаде вид на отхвърлящ и 
изоставящ Своя народ, докато те преобразят живота си. Но какво могат нашите 
противници да извлекат от такива заплахи? Ако възнамеряват да твърдят, че един 
народ, когато е изоставен от Бога, е способен сам по себе си да помисли за обръщане 
към Него, те ще противоречат на самото Писание. От друга страна, ако признаят, че за 
обръщането е необходима Божията благодат, защо спорят с нас? Но макар да 
признават, че Божията благодат е напълно необходима, те настояват да запазят някаква 
способност за човека. Как го доказват? Определено не от този или от някой подобен 
стих; защото едно е Бог да се оттегли от човека и да гледа какво човекът ще направи, 
когато е така изоставен и оставен сам на себе си, а съвсем друго е да подпомогне 
неговата сила (каквато и да е тя), съразмерно с неговата слабост. Тогава ще попитат, 
какво се има предвид с този израз? Аз отговарям, точно същото, както ако Бог каже: 
Тъй като нищо не се постига чрез увещаване, изобличаване, укоряване на тези упорити 
хора, Аз ще се оттегля за малко и мълчаливо ще ги оставя да бъдат наскърбени; ще 
видя дали след дълго бедствие в тях ще се върне някакъв спомен за Мен, за да ги 
подтикне да търсят лицето Ми. Но оттеглянето на Господа на разстояние означава 
оттеглянето на пророчеството. Неговото чакане да види какво хората ще направят 
означава, че Той, макар и мълчалив и в известен смисъл скрил Себе Си, ги изпитва за 
известно време с различни скърби. Той прави и двете за да ни смири още повече; 



защото ние по-скоро биваме съкрушени, вместо поправени, от ударите на нещастието, 
освен ако Неговият Дух не ни обучи в покорство. Нещо повече, когато Господ, 
наскърбен и в известен смисъл отегчен от нашата упорита извратеност, ни оставя за 
малко (като оттегли Своето Слово, в което Той обикновено изявява до известна степен 
Своето присъствие) и ни изпитва да какво ще направим в Негово отсъствие, от това 
погрешно се заключава, че има някаква сила в свободната воля, степента на която 
трябва да се разглежда и опитва, докато единствената цел, която Той има предвид, е да 
ни доведе до признаване на нашата крайна нищожност. 

14. Добрите дела са наши, защото са ни подарени, а не защото имаме силата да ги 
вършим 

Друго възражение е основано върху начина на говорене, който постоянно се 
наблюдава както в Писанието, така и във всекидневната реч. Казва, че добрите дела са 
наши, и се казва, че трябва да правим това, което е свято и приемливо за Господа, както 
се казва, че вършим грях. Но ако е справедливо да ни се вменяват греховете, защото 
идват от нас самите, по същата причина (казват те) определено трябва да ни се 
припише някакъв дял в делата на правдата. Не би било логично да кажем, че ние 
вършим онези неща, които сме неспособни да вършим от нашата собствена сила, а Бог 
ни движи като че ли сме камъни. Затова се казва, че тези изрази показват, че макар 
поради благодатта ние отдаваме първото място на Бога, трябва да се припише 
второстепенно място на нашето действие. Ако единственото нещо, на което се настоява 
тук, е, че добрите дела трябва да бъдат определени като наши, аз от своя страна ще 
отговоря, че хлябът, който искаме Бог да ни дава, също трябва да бъде определен като 
наш. Тогава какъв извод може да се направи от притежанието, освен само че чрез 
добротата и безплатния дар от Бога става наше това, което в други отношения не 
произтича от нас? Следователно нека тези хора или да осмиват същата нелепост в 
Господната молитва, или да престанат да смятат за нелепост добрите дела да бъдат 
наречени наши, макар че единственото право на собственост в тях идва от Божията 
щедрост. Но има нещо по-силно във факта, че Писанието често ни казва да се 
покланяме на Бога, да вършим правда, да се покоряваме на закона и да следваме добри 
дела. Тъй като тези неща са действия на ума и волята, как могат да бъдат приписвани 
на Духа, и в същото време да бъдат приписвани на нас, освен ако от наша страна няма 
някаква съвместимост от наша страна с Божието действие? Тази трудност ще бъде 
лесно преодоляна, ако разсъдим върху начина, по който Святият Дух действува в 
праведните. Аналогията, с която те грубо ни атакуват, е безполезна за целта; защото 
кой е толкова глупав да си представи, че движението в човека не се различава в нищо 
от тласъка, приложен върху камъка? Не е възмонжо да се направи такъв извод от 
нашето учение. На естествената сила на човека ние приписваме приемане и отхвърляне, 
желание и нежелание, стремеж и съпротива, а именно, приемане на суета, отхвърляне 
на разумното добро, желание за зло и нежелание за добро, стремеж към нечестие и 
съпротива срещу правдата. Тогава какво прави Господ? Ако счете за правилно да 
използва тази извратеност като оръдие на Своя гняв, Той й дава такава посока и цел, 
каквато Му е угодно, та чрез виновната ръка да извърши Своето добро дело. Като 
виждаме нечестивия, който по този начин служи на Божията власт, докато се е насочил 
само към следване на своята похот, можем ли да го сравним с камък, който движен от 
външна сила, се движи без собствено движение или мисъл? Виждаме колко голяма е 
разликата. Но как стои въпросът с праведните, към които главно е насочен въпросът? 
Когато Бог издига Своето царство в тях, Той чрез Своя Дух обуздава тяхната воля, за да 
не може тя да следва своята естествена склонност и да бъде носена насам-натам от 



необуздани похоти; и я насочва, оформя, обучава и ръководи според правилото на 
Своята правда, за да я наклони към праведност и святост и да я установи и затвърди 
чрез силата на Своя Дух, за да не може да се спъва или да пада. По тази причина 
Августин се изразява така (De Corrept. et Gracia, cap. 2), “Така ще се каже, че върху нас 
се действува, но ние не действуваме. Не, вие действувате и върху вас се действува, и 
действувате добре само когато върху вас действува Онзи, Който е добър. Божият Дух, 
Който ви движи, е ваш помощник в действието и носи името Помощник, защото вие 
също вършите нещо.” В първата част на това изречение той ни напомня, че човешкото 
действие не се унищожава от движението на Святия Дух, защото естеството дава 
волята, която е ръководена, за да желае добро. Колкото до втората част на изречението, 
в която той казва, че самата идея за помощ означава, че ние също вършим нещо, ние не 
трябва да разбираме, че той като че ли ни приписва някаква независима способност за 
действие; но за да не насърчи стремежа ни към леност, той примирява Божието 
действие с нашето собствено действие, като казва, че да желаем е от естеството, но да 
желаем добро е от блегодатта. Затова малко преди това той казва, “Ако Бог не ни 
помага, не само няма да бъдем способни да побеждаваме, но няма да бъдем способни 
дори да се бием.” 

15. Духът работи чрез човешката воля; следователно добрите дела са наши, но не 
от нас самите 

Така става ясно, че Божията благодат (тъй като, когато се говори за новорождение, 
се използва това име), е правилото на Духа в ръководенето и управляването на 
човешката воля. Той не може да управлява без да поправя, преобразява, обновява 
(затова казваме, че началото на новорождението се състои в премахването на това, 
което е наше); по същия начин, Той не може да управлява без да движи, принуждава, 
подтиква и възпира. Затова всички действия, които се извършват като следствие, 
правилно се определят като напълно Негови. В същото време ние не отричаме учението 
на Августин, че чрез благодатта волята не бива унищожена, а поправена – като двете 
неща са съвършено съмвестими, а именно, че може да се каже, че човешката воля е 
обновена когато нейната порочност и извратеност биват поправени, тя бива съобразена 
с истинския стандарт за праведност, и в същото време се казва, че е направена напълно 
нова, тъй като е толкова порочна и извратена, че нейното естество трябва да бъде 
изцяло променено. Тогава нищо не ни пречи да кажем, че нашата воля прави това, 
което Духът прави в нас, макар че без благодатта волята не допринася нищо от себе си. 
Следователно трябва да си припомним това, което цитирахме от Августин, че някои 
хора се трудят напразно да намерят в човешката воля някакво добро качество, което по 
право й принадлежи. Всяко примесване, което хората се опитват да правят като 
обединяват усилията на тяхната собствена воля с Божията благодат, е замърсеност, 
точно както ако заразена и кална вода се използва за разреждане на вино. Но макар 
всяко добро нещо във волята да идва изцяло от влиянието на Духа, все пак, тъй като по 
естество имаме вътрешна способност да желаем, не е неправилно да се каже, че ние 
вършим нещата, за които Бог приписва на Себе Си цялата слава; първо, защото всяко 
нещо, което неговата доброта произвежда в нас, е наше (само трябва да разберем, че не 
е от нас самите); и второ, защото Той ръководи към добро нашия ум, нашата воля и 
нашите усилия. 

16. Битие 4:7 не казва, че имаме собствена способност да владеем над греха 



Другите текстове, които те събират от различни места, няма да представляват 
голяма трудност за всеки човек с нормални умствени способности, който е обърнал 
нужното внимание на вече дадените обяснения. Те привеждат текста от Битие, “към теб 
се стреми; но ти трябва да го владееш” (Бит. 4:7). Те тълкуват това за греха, като че ли 
Господ обещава на Каин, че властта на греха няма да надделее над неговия ум, ако 
полага усилия да го подчини. Ние обаче твърдим, че е много по-съвместимо с 
контекста да разбираме думите като отнасящи се за Авел, като целта на Бога тук е да 
посочи несправедливостта на завистта, която Каин имаше срещу своя брат. И това Той 
прави по два начина, като показва, първо, че е напразно да смята, че може чрез 
нечестие да надмине своя брат в благоволението на Бога, за Когото нищо няма 
стойност освен правдата; и второ, колко неблагодарен е за добротата, която вече е 
получил, че не може да понася своя брат, който е бил подчинен под неговата власт. Но 
за да не се смята, че приемаме това тълкуване, защото другото е противно на нашия 
възглед, нека приемем, че тук Бог говори за греха. Ако е така, тогава Неговите думи 
съдържат или заповед, или обещание. Ако е заповед, вече доказахме, че това не е 
доказателство за способностите на човека; ако е обещание, тогава къде е изпълнението 
на това обещание, когато Каин се поддаде на греха, над който би трябвало да надделее? 
Те ще припишат скрито условие на обещанието, като че ли се казва, че той би спечелил 
победа, ако се беше съпротивявал. Тази хитрост е напълно безполезна. Защото, ако 
господството, за което се говори тук, се отнася за греха, никой не може да има 
съмнение, че изречението е в заповедна форма, заявявайки не каква е нашата 
способност, а какво е нашето задължение, дори то да е отвъд нашата способност. Макар 
че и контекстът, и правилото на граматичната конструкция изискват това да се 
разглежда като сравнение между Каин и Авел, ние смятаме, че единствената причина за 
предпочитанието към по-малкия брат беше, че по-големият стана по-нисш чрез своето 
нечестие. 

17. Павел е ясен: “Не зависи от този, който иска, нито от този, който тича” 
(Рим. 9:15) 

Нещо повече, те се позовават на свидетелството на апостол Павел, защото той казва, 
“не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва 
милост” (Рим. 9:15). От това те заключават, че има нещо във волята и усилията, които 
макар и слаби сами по себе си, все пак, като получат милостива помощ от Бога, не са 
без някаква степен на успех. Но ако се замислят с трезва искреност по предмета, за 
който Павел говори, не биха така неразумно извращавали неговия смисъл. Осъзнавам, 
че те могат да цитират Ориген и Йером в подкрепа на това обяснение. От моя страна аз 
мога да противопоставя Августин. Но няма значение какво те са мислели, ако е ясно 
какво Павел е искал да каже. Той учи, че спасението е подготвено само за онези, на 
които Господ е благоволил да дари Своята милост – че разруха и смърт очакват всички, 
които Той не е избрал. Той е доказал състоянието на нечестивите чрзе примера на 
Фараона, и е потвърдил сигурността на безусловния избор чрез текста в Мойсей, “Ще 
покажа милост към когото ще покажа.” След това той заключава, че не зависи от този, 
който иска, нито от този, който тича, а от Бога, Който показва милост. Ако тези думи 
биват разбирани, че волята или усилията не са достатъчни, защото не са равностойни на 
такава задача, тогава Апостолът не ги използва много правилно. Следователно ще 
трябва да изоставим този нелеп начин на говорене, “не зависи от този, който иска, нито 
от този, който тича”; следователно, има някаква воля и някакво тичане. Смисълът на 
Павел е по-прост – няма нито воля, нито тичане, чрез които можем да приготвим пътя 
за нашето спасение – то зависи изцяло от Божията милост. Той всъщност не казва 



повече от това, което казва на Тит, когато пише, “Но когато се яви добротата на Бога, 
нашия Спасител, и Неговата любов към хората, Той ни спаси не чрез праведни дела, 
които ние сме извършили, но по Своята милост” (Тит 3:4, 5). Онези, които твърдят, че 
Павел намеква, че има някаква воля и някакво тичане, когато казва, “не зависи от този, 
който иска, нито от този, който тича,” едва ли биха ми позволили да използвам същата 
логика, че сме извършили някакви праведни дела, защото Павел казва, че сме 
придобили Божието благоволение, “не чрез праведни дела, които ние сме извършили.” 
Но ако те виждат грешка в тази логика, нека да отворят очите си и ще видят, че тяхната 
собствена логика не е свободна от подобна грешка. Аргументът, който Августин 
използва, е основателен, “Ако се казва, ‘не зависи от този, който иска, нито от този, 
който тича,’ защото нито искането, нито тичането са достатъчни; от друга страна може 
да се отговори, че не е ‘от Бога, Който показва милост,’ защото милостта не дейстува 
сама” (August. Ep. 170, ad Vital. Виж също Enchirid. ad Laurent. cap. 32). Тъй като 
второто твърдение е нелепо, Августин правилно заключава, че смисълът на думите е, че 
в човека няма добра воля докато не бъде приготвен от Господа; не че не трябва да 
искаме и да тичаме, но че и двете биват създавани в нас от Бога. Някои хора със същата 
неумелост изкривяват думите на Павел, “Ние сме съработници с Бога” (1 Кор. 3:9). 
Няма съмнение, че тези думи се отнасят само за служителите, които са наречени 
“съработници с Бога,” не защото носят нещо от самите себе си, а защото Бог ги 
използва като оръдия след като ги е подготвил и им е дал необходимите дарби. 

18. Авторитетът на Книгата на Исус Сирахов не е достатъчен 

Те също се позовават на Книгата на Исус Сирахов, който е известен като писател 
със съмнителен авторитет. Но макар че можем основателно да пренебрегнем неговото 
свидетелство, нека да видим какво той казва в подкрепа на свободната воля. Неговите 
думи са, “Той отначало сътвори човека и го остави на неговата воля. Ако желаеш, ще 
запазиш заповедите и ще извършиш благочестива вярност. Той ти е предложил огън и 
вода; към което желаеш, ще простреш ръката си. Пред човека е живот и смърт, и което 
той пожелае, то ще му се даде” (Исус Сирахов 15:14-17). Дори да допуснем, че при 
своето сътворение човекът е получил способността да избира между живота и смъртта; 
какво ще стане, ако ние на свой ред отговорим, че я е изгубил? Със сигурност нямам 
намерение да противореча на Соломон, който твърди, че “Бог направи човека 
праведен,” но “те изнамериха много измишления” (Екл. 7:29). Но тъй като човекът, 
като е паднал, е разрушил себе си и всички свои благословения, определено следва, че 
не всяко качество на неговото първоначално сътворено естество е валидно сега, когато 
е порочен и извратен. Затова ето моят отговор, не само към моите противници, но и към 
автора на Книгата Исус Сирахов: Ако искате да кажете, че в себе си човекът има 
способност да придобие спасение, вашият авторитет пред нас не е толкова голям, че в 
някаква степен да се усъмним в несъмненото Божие Слово; но ако само от желание да 
обуздаете злобата на плътските хора, които чрез прехвърляне на вината за своето 
нечестие на Бога се опитват да построят някаква суетна защита, вие казвате, че 
поправлението зависи от човека, за да направите явно, че той е причината за своето 
собствено унищожение, аз с готовност се съгласявам. Само се съгласете с мен в това, че 
е негова вината, че е лишен от украшенията, с които Бог първоначално го е надарил, а 
след това нека се обединим в признанието, че това, от което той сега има нужда, е 
лекар, а не защитник. 

19. Алегориите нямат стойност в тази дискусия 



Няма нищо по-често срещано в техните уста от притчата за пътника, който попадна 
на разбойници и беше оставен полумъртъв (Лука 10:32). Осъзнавам, че е общоприето за 
всички писатели да представят в образа на пътника бедственото положение на 
човешкия род. Така нашите противници твърдят, че човекът не е бал така осакатен от 
нападението на греха и дявола, че да не запази някакви останки от своите предишни 
дарби; защото се казва, че е бил оставен полумъртъв. Защото какво означава полужив, 
освен че е останала някаква част праведна воля и разум? Първо, ако отрека, че тази 
тяхна алегория има някакво основание, какво ще кажат? Не може да има съмнение, че 
Бащите на Църквата са измислили тази алегория в противоречие с истинския смисъл на 
притчата. Алегориите не трябва да отиват по-далеч от изричното потвърждение на 
Писанието; те не могат да бъдат достатъчна основа, върху която да се градят учения. И 
ако имах намерение, лесно бих намерил начин да разруша тази измислица до основи. 
Божието Слово не оставя половин живот на човека, а учи, че по отношение на живота и 
щастието той е напълно мъртъв. Павел, когато говори за нашето изкупление, не казва, 
че полумъртвите са изцелени (Еф. 2:5, 30; 5:14), а че мъртвите са възкресени. Той не 
призовава полумъртвите да приемат Христовата светлина, а мъртвите и погребаните. 
По същия начин нашият Господ казва, “Иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят 
гласа на Божия Син” (Йоан 5:25). Как въобще си помислят да строят такава зле скроена 
алегория в противоречие на толкова много ясни изявления? Но дори и тази алегория да 
е добро свидетелство, какво могат да извлекат от нея? Човекът е полумъртъв, 
следователно в него има някаква правота. Наистина, така е! Той има ум, способен да 
разбира, макар и неспособен да постигне небесна и духовна мъдрост; има някакво 
разбиране за това, което е почтено; има някакво усещане за Божеството, макар да не 
може да достигне до истинско познание за Бога. Но какво са тези неща? Те определено 
не опровергават учението на Августин – учение, потвърдено от общите възгледи дори 
на схоластиците – че след Падението безплатните дарби, от които зависи спасението, са 
отнети, а естествените дарби са покварени и замърсени (по-горе, Глава 2, р. 2). 
Следователно нека остане като несъмнена истина, която нищо не може да разклати, че 
човешкият ум е така отчужден от Божията правда, че не може да си представя, да желае 
или да замисля нищо освен което е нечестиво, извратено, мръсно, нечисто и непочтено; 
че неговото сърце е така дълбоко отровено от греха, че не може да произвежда нищо 
освен поквара и гнилост; че дори ако някои хора понякога показват някаква доброта, 
техният ум продължава да бъде преплетен с лицемерие и заблуда, а душата им е 
вътрешно вързана с оковите на нечестието. 

   



Глава Шеста 

6. ПАДНАЛИЯТ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ТЪРСИ ИЗКУПЛЕНИЕ В 
ХРИСТОС. 

Частите на тази глава са: 

I. Превъзходството на учението за Изкупителя Христос, р. 1.  
II. Христос, посредник и в двете диспенсации, е бил предложен на вярата на 

благочестивите израилтяни и хората от миналото, както е ясно от институцията 
на жертвоприношението призоваването на семейството на Авраам и издигането 
на Давид и неговото потомство, р. 2.  

III. Следователно утехата, силата, надеждата и увереността на праведните под 
закона е, че Христос им е предлаган по различни начини от техния небесен 
Баща.  

Раздели. 

1. Познанието за Бога Създател е безполезно без вяра в Изкупителя Христос.  
Първа причина. 
Втора причина, подсилена от свидетелството на един Апостол. 
Заключение. Това учение е поддържано от Божиите деца през всички епохи от 
създанието на света. Грешката да откриваме небето за езичниците, които не 
знаят нищо за Христос. Опровергаване на основанията за това чрез текстове от 
Писанието.  

2. Бог никога не е бил благосклонен към древните израилтяни без Посредника 
Христос. 
Първи аргумент, основан върху институцията на жертвоприношението. 
Втори аргумент, основан върху призоваването на Авраам. 
Трети аргумент, основан върху издигането на семейството на Давид до царско 
достойнство, и потвърден чрез забележителни текстове от Писанието.  

3. Христос е утеха, обещана завинаги на наскърбените; винаги издигнато знаме на 
вярата и надеждата. Това се потвърждава от различни текстове от Писанието.  

4. Юдеите бяха учени да уважават Христос. Това поучение е потвърдено от нашия 
Спасител. Общоприетият израз, че Бог не е целта на вярата, трябва да бъде 
обяснен и променен. Заключение на тази дискусия относно Христос. В 
езичниците няма никакво спасително познание за Бога.  

1. Само Посредникът помага на падналия човек 

Тъй като целият човешки род е погубен в Адам, както вече казахме, 
превъзходствата и достойнството на нашия произход вместо да са от полза за нас, се 
обръщат в наш най-голям позор, докато Бог, Който не приема човека, когато човекът е 
замърсен и покварен от греха като негово собствено дело, се яви като Изкупител в 
личността на Своя единороден Син. След нашето падение от живот в смърт цялото 
онова познание за Бога Създател, за което говорихме, ще бъде безполезно, ако не е 
последвано от вяра, показвайки ни Бога като Баща в Христос. Несъмнено естественото 
развитие би било цялата тъкан на света да бъде за нас училище, в което да се учим на 
благочестие и от него да преминаваме във вечен живот и съвършено щастие. Но след 
като видим това съвършенство, накъдето и да обърнем окото си, горе и долу, виждаме 



Божието проклятие, което, докато въвлича невинни създания в нашия грях, неизбежно 
изпълва нашите души с отчаяние. Защото макар Бог все още да благоволи по мног 
оначини да изявява Своето бащинско благоволение към нас, от просто изследване на 
света не можем да стигнем до извода, че Той е Баща. Вътре в нас нашата съвест ни 
подтиска и ни показва, че грехът е справедливо основание да бъдем изоставени, и не ни 
позволява да мислим, че Бог ни счита или ни приема като синове. В допълнение към 
това идват нашият мързел и нашата неблагодарност. Нашите умове са така заслепени, 
че не могат да схванат истината, и всички наши чувства са така извратени, че ние 
нечестиво ограбваме Бога от Неговата слава. Следователно трябва да заключим с 
Павел, “Защото, тъй като в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, 
Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите” (1 Кор. 
1:21). С думите “Божията мъдрост” той нарича това величествено зрелище на небесата 
и земята, изпълнено с безбройни чудеса, мъдрото съзерцание на които би трябвало да 
ни даде способност да познаем Бога. Но съзерцаването на това има малка полза за нас; 
и затова Той ни призовава към вяра в Христос – вяра, която поради приликата с 
глупост, отвращава невярващия. Следователно, макар проповядването на кръста да не е 
в съгласие с човешката мъдрост, ние трябва да го приемем смирено, ако искаме да се 
върнем при Бога, нашия Създател, от Когото сме се отчуждили, за да стане той отново 
наш Баща. Сигурно е, че след падението на нашите първи родители никакво познание 
за Бога без Посредник не може да бъде полезно за нашето спасение. Христос не говори 
само за Своето време, а обхваща всички времена, когато казва, “Това е вечен живот, да 
познаят Теб, единия истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил” (Йоан 17:3). 
Затова толкова по-срамна е надменността на онези, които отварят небето за 
невярващите и простите, в отсъствието на онази благодат, която Писанието навсякъде 
описва като единствената врата, през която влизаме в живота. Ако някой ограничава 
думите на нашия Спасител за периода само след заявяването на Благовестието, имаме 
готово опровержение; защото се заявява еднакво за всички времена и народи, че онези, 
които са отделени от Бога и поради това са под проклятие, деца на гнева, не могат да 
станат угодни на Бога докато не бъдат примирени. На това можем да добавим 
отговорът, който нашият Спасител даде на самарянката, “Вие се покланяте на онова, 
което не знаете; ние се покланяме на това, което знаем; защото спасението е от юдеите” 
(Йоан 4:22). С тези думи Той едновременно обвинява всяка езическа религия в лъжа, и 
дава причината за това, а именно, че под Закона Изкупителят беше обещан само на 
избрания народ, и следователно никакво поклонение, което не се отнася до Христос, не 
може да бъде угодно на Бога. Затова Павел също твърди, че всички езичници са били 
“без Бог” и лишени от надеждата за живот. И така, тъй като Йоан учи, че животът от 
началото е бил в Христос и че целият свят го е изгубил (Йоан 1:4), сега е необхосимо да 
се върнем при този извор; и затова Христос заявява, че тъй като Той е Изкупител, Той е 
животът. И наистина, небесното наследство принадлежи само на Божиите синове (Йоан 
15:6). И така, би било най-неуместно да дадем място и положение на синове на всички, 
които не са били присадени в тялото на единородния Син. И Йоан ясно свидетелствува, 
че Божии синове стават онези, които вярват в името на Христос. Но тъй като тук моето 
намерение не е да разглеждам подробно темата за вярата в Христос, достатъчно е само 
да я засегнем бегло. 

2. Дори Старият Завет заявява, че няма вяра в благодатния Бог без Посредника 

Затова Бог никога не показва Себе Си благосклонен към Своя древен народ, нито 
им дава някаква надежда за благодат без Посредник. Не казвам нищо за 
жертвоприношенията на Закона, чрез които вярващите бяха ясно и открито учени, че 



спасението не може да се намери на друго място, освен в умилостивението, което само 
Христос е извършил. Всичко, което твърдя, е, че преуспяването и щастието на 
Църквата винаги е било основано в личността на Христос. Защото макар Бог да обхвана 
цялото потомство на Авраам в Своя завет, пак Павел правилно твърди (Гал. 3:16), че 
Христос е истинският потомък, в който ще се благословят всички земни народи, тъй 
като знаем, че всички, които са родени от Авраам по плът не се смятат за потомство. 
Ако оставим настрана Исмаил и други, как става така, че от двамата сина на Исак, 
близнаците Исав и Яков, макар още да бяха в утробата, единият беше избран, а другият 
отхвърлен? Нещо повече, как стана така, че първородният беше отхвърлен и само по-
малкият беше приет? И как става така, че мнозинството бива отхвърлено? 
Следователно е ясно, че потомството на Авраам се вменява на един човек, и че 
обещаното спасение не се постига без идване при Христос, Чието служение е да събере 
разпръснатите. Така първоначалното осиновяване на избрания народ зависеше от 
благодатта на Посредника. Макар това да не се изявява в мног ясни думи в Мойсей, то 
обаче изглежда е било известно на праведните. Защото още преди да бъде поставен цар 
над Израел, Анна, майката на Самуил, описвайки щастието на праведните, говори така 
в своята песен, “ще даде сила на царя Си и ще въздигне рога на Помазаника Си”; като 
чрез тези думи има предвид, че Бог ще благослови Своята Църква. На това 
съответствува и предсказанието, което се добява след това, “И Аз ще си въздигна верен 
свещеник, който ще постъпва според това, което е в сърцето Ми и в душата Ми; и ще 
му съградя непоколебим дом; и той ще ходи пред Помазаника Ми завинаги” (1 Царе 
2:10, 35). И не може да има съмнение, че нашият небесен Баща възнамеряваше в Давид 
и неговото потомство да се види жив образ на Христос. Затова, увещавайки вярващите 
да се боят от Него, Той ги призовава, “Целувайте Сина” (Псалм 2:12). На това 
съответствува текстът в Евангелието, “Който не почита Сина, не почита Бащата” (Йоан 
5:23). Следователно, макар царството да беше разделено поради бунта на десетте 
племена, пак заветът, който Бог направи с Давид и неговото потомство, трябваше да 
остане, както е казано от Неговите пророци, “Не искам, обаче, да отнема цялото 
царство от ръката му, но ще го поставя владетел през всичките дни на живота му, 
заради слугата Ми Давид” (3 Царе 11:34). Същото нещо се повтаря втори и трети път. 
Също изрично се казва, “И чрез това ще оскърбя Давидовия род, но не завинаги” (3 
Царе 11:39). Малко по-нататък се казва, “Но заради Давид Господ неговият Бог му даде 
светилник в Ерусалим, като издигна сина му подир него и утвърди Ерусалим” (3 Царе 
15:4). И когато почти се стигна до унищожение, отново се каза, “При все това Господ 
не иска да изтреби Юда, заради слугата Си Давид, както му беше обещал, че ще даде 
светилник на него и на потомците му завинаги” (4 Царе 8:19). Обобщението на всичко 
това е следното – Давид, като всички останали бяха изключени, беше избран да бъде 
човекът, в когото да почива Божието благоволени; както се казва на друго място, 
“Напусна скинията в Сило”; “При това Той се отказа от Йосифовия шатър, и 
Ефремовото племе не избра”; “но избра Юдовото племе, хърма Сион, който възлюби”; 
“избра и слугата Си Давид и го взе от кошарите на овцете; от дойните овце го доведе, за 
да пасе хората Му Яков и наследството Му Израил” (Пс. 78:60, 67, 68, 70, 71). 
Накратко, като запазва по този начин Църквата, Бог възнамерява нейната сигурност и 
спасение да зависят от Христос като нейна глава. Затова Давид възкликва, “Господ е 
тяхната сила, и Той е сила за спасение на Своите избрани”; и след това се моли, “спаси 
хората Си и благослови наследството Си”; показвайки, че безопасността на Църквата е 
неразделно свързана с управлението на Христос. В същия смисъл на друго място той 
казва, “Господи, пази! Нека ни послуша Царят, когато призоваваме” (Пс. 20:9). Тези 
думи ясно учат, че вярващите, когато молят за Божията помощ, имат своята единствена 
увереност в това – че са под навидимото управление на Царя. Това може да се види и в 



друг псалм, “О, Господи! Избави, молим се! Благословен който иде в името на 
Господа” (Псд. 118:25, 26). Тук е очевидно, че вярващите биват призовани към 
Христос, в увереност, че ще бъдат в безопасност когато са напълно в Неговата ръка. В 
същия смисъл е друга молитва, в която цялата Църква умолява Божията милост, “Нека 
да бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница, върху човешкия син, когото си 
направил силен за Себе Си” (Пс. 80:17). Защото макар авторът на псалма да оплаква 
разпръсването на целия народ, той моли за неговото съживление в Онзи, Който е 
единствената Глава. След като хората бяха отведени в плен, земята запустена и нещата 
изглеждаха безнадеждни, Еремия, оплаквайки нещастието на Църквата, особено е 
наскърбен от факта, че чрез унищожението на царството е отсечена надеждата на 
вярващите: “Помазаникът на Господа, дишането на ноздрите ни, този, под чиято сянка 
казвахме, че ще живеем между народите, се хвана в техните ями” (Пл.Ер. 4:20). От 
всичко това е изобилно ясно, че тъй като Господ не може да бъде благосклонен към 
човешкия род без Посредник, Христос винаги е бил изявен на святите Бащи под Закона 
като цел на тяхната вяра. 

3. Вярата и надеждата на Стария Завет почиват върху обещанието 

Нещо повече, когато в скръбта е обещана утеха, особено когато се описва 
избавлението на Църквата, се издига знамето на вярата и надеждата в Христос. 
“Излязъл си за избавление на хората Си, за избавление чрез Помазаника Си,” казва 
Авакум (Ав. 3:13). И навсякъде в Пророците, където се споменава за обновление на 
Църквата, хората биват насочвани към обещанието към Давид, че неговото царство ще 
бъде завинаги. И в това няма нищо странно, тъй като иначе не би имало сигурност в 
завета. В този смисъл е забележителното пророчество в Исая 7:14. След като вижда, че 
невярващият цар Ахав отхвърля това, което Исая свидетелствува относно избавлението 
на Ерусалим от обсадата и неговата непосредствена безопасност, той внезапно 
преминава към описание на Месия, “Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го 
нарекат Емануил”; с което непряко показва, че макар царят и неговите хора нечестиво 
да отхвърлят даденото им обещание, като че ли са решени да причинят провала на 
вярата в Бога, заветът няма да бъде нарушен – Изкупителят ще дойде в Своето време. 
Накратко, за да покажат, че Бог може да бъде умилостивен, всички пророци внимават 
да изявят онова царство на Давид, от което зависят изкуплението и вечното спасение. 
Така в Исая се казва, “Аз ще направя с вас вечен завет, според верните милости, 
обещани на Давид. Ето, дадох го за свидетел на народите” (Ис. 55:3, 4); показвайки, че 
в бедствени обстоятелства вярващите не могат да имат надежда, ако нямаха това 
свидетелство, че Бог е готов да ги слуша. По същия начин, за да съживи техния 
отпаднал дух, Еремия казва, “Ето, идат дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давид 
праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденствува, и ще върши 
правосъдие и правда по земята. В неговите дни Юда ще бъде спасен, и Израил ще 
обитава в безопасност” (Ер. 23:5, 6). В Езекиил също се казва, “И ще поставя над тях 
един пастир, слугата Ми Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе, и той ще им бъде 
пастир. Аз Господ ще им бъда Бог, и слугата Ми Давид княз между тях; Аз Господ 
изговорих това. И ще направя с тях завет на мир” (Езек. 34:23, 24, 25). И отново, след 
като разказва за това чудно обновление, той казва, “И слугата Ми Давид ще бъде цар 
над тях; над всички тях ще има един пастир”; “При това, ще направя с тях завет на мир, 
който ще бъде вечен завет с тях” (Езек. 37: 24, 26). Избирам някои от много текстове, 
защото само искам да впечатля своите читатели с факта, че надеждата на вярващите 
винаги е била скрита само в Христос. Всички други пророци са съгласни с това. Така 
казва и Осия, “Тогава юдейците и израилтяните ще се съберат заедно, та ще си поставят 



един началник” (Осия 1:11). По-късно той обяснява това с по-ясни думи: “После 
израилтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давид” (Осия 3:5). 
Михей, говорейки също за завръщането на народа, казва изрично, “Царят им замина 
пред тях, и Господ е начело пред тях” (Михей 2:13). Амос, като предсказва 
обновяването на народа, казва, “В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния и 
ще заградя проломите й; ще въздигна развалините й, и ще я съградя както в древните 
дни” (Амос 9:11); с други думи, единственото знаме на спасението е издигането на 
Давидовото семейство до царска власт, както беше изпълнено в Христос. Затова също 
Захария, тъй като живее по-близо до времето на изявяването на Христос, говори по-
ясно, “Радвай се много, Сионова дъщерьо; възклицавай, ерусалимска дъщерьо; ето, 
твоят цар иде при теб; той е праведен, и спасява” (Зах. 9:9). Това съответствува на 
текста, който вече цитирахме от Псалмите, “Господ е тяхна сила, и спасително здраве 
Неговият помазаник.” Тук спасението бива разширено от главата към цялото тяло. 

4. Вярата в Бога е вяра в Христос 

Като запознава юдеите с тези пророчества, Бог иска да ги научи, че търсейки 
избавление, те трябва да обърнат очите си право към Христос. И макар за нещастие да 
са се извратили, те никога не са изгубили напълно познанието за този общ принцип, че 
чрез Христос Бог ще бъде избавител на Църквата, както обеща на Давид; и че само по 
този начин безплатният завет, чрез който Бог е осиновил Своя избран народ, ще бъде 
изпълнен. Затова при влизането на нашия Спасител в Ерусалим, малко преди Неговата 
смърт, децата крещяха, “Осанна на Давидовия Син” (Мат. 21:9). Защото изглежда е 
имало химн, който е бил известен на всички и е бил популярен, в който са пеели, че 
единственият останал залог, който са имали за божествената милост, е било обещаното 
идване на на Изкупителя. По тази причина Христос казва на Своите ученици да вярват 
в Него, за да имат ясна и цялостна вяра в Бога, “Вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен” 
(Йоан 14:1). Защото макар да е редно да се казва, че вярата се издига от Христос към 
Бащата, Той показва, че дори когато тя се обляга на Бога, тя постепенно умира, ако Той 
самият не се намеси за да й даде здрава основа. Величието на Бога е твърде високо, за 
да бъде достигнато от смъртните хора, които пълзят по земята като червеи. 
Следователно, общоприетата поговорка, че Бог е предметът на вярата (Lactantius, lib. 4 
c. 16), трябва да се приеме с известно уточнение. Когато Христос е наречен образ на 
невидимия Бог (Кол. 1:15), този израз не се използва без причина, но е предназначен да 
ни напомня, че не можем да имаме познание за нашето спасение, докато не видим Бога 
в Христос. Защото макар че юдейските книжници чрез своите лъжливи тълкувания 
бяха затъмнили това, което Пророците учеха относно Изкупителя, пак Христос прие 
като общоприета истина, че няма друго лекарство в тежки обстоятелства, няма друг 
начин за избавление на Църквата, освен изявлението на Посредника. Вярно е, че 
фактът, който Павел ни говори, не е бил така общоизвестен както би трябвало да бъде, 
а именно, че Христос е целта на Закона (Рим. 10:4), макар че това е истина и ясно се 
вижда и от Закона, и от Пророците. Тук, обаче, не говоря за вярата, както ще направим 
на по-подходящо място (Книга 3, глава 2), но това, което искам да внуша на моите 
читатели по този начин, е, че първата стъпка в благочестието е да признаем, че Бог е 
Баща, че ни защитава, управлява и се грижи за нас, докато ни доведе във вечното 
наследство на Своето царство; че от това е ясно, както преди малко отбелязахме, че 
няма спасително познание за Бога без Христос, и че следователно от началото на света 
Христос е представен на всички избрани като цел на тяхната вяра и увереност. В този 
смисъл Иреней казва, че Бащата, Който сам по Себе Си е безграничен, е ограничен в 
Сина, защото е приспособил Себе Си към нашите способности, за да не бъдат нашите 



умове погълнати от величието на Неговата слава (Irenaeus, lib 4 cap. 8). Фанатиците, 
като не внимават, изкривяват едно полезно твърдение, като че ли Христос има само дял 
в Божеството, като чяст, взета от цялото; докато смисълът просто е, че Бог може да 
бъде осъзнат само в Христос. Думите на Йоан са винаги истинни, “който се отрича от 
Сина, няма Бащата (1 Йоан 2:23). Защото макар в старо време да е имало много, които 
се хвалят, че се покланят на Върховното Божество, Създател на небето и земята, тъй 
като са нямали Посредник, за тях е било невъзможно истински да се радват на Божията 
милост, така че да са убедени, че Бог е техният Баща. Като не държат главата, тоест 
Христос, тяхното познание за Бога е мимолетно; и затова те в крайна сметка изпадат в 
чудовищни и скверни суеверия, издаващи тяхното невежество, както турците в наше 
време, които макар да прогласяват с пълно гърло, че техният бог е Създателят на 
небето и земята, чрез своето отхвърляне на Христос поставят идол на мястото на Бога. 

 

 

   



Глава Седма 

7. ЗАКОНЪТ Е ДАДЕН НЕ ЗА ДА ЗАДЪРЖА ХОРАТА ПРИ СЕБЕ 
СИ, А ЗА ДА ЗАПАЗИ ЖИВА НАДЕЖДАТА В ХРИСТОС ДО 
НЕГОВОТО ИДВАНЕ. 

Частите на тази глава са: 

I. Моралният и Церемониалният Закон са детеводител, който ни води при 
Христос, р. 1, 2.  

II. Това важи за Моралния Закон, особено за неговите условни обещания. Те са 
дадени с най-добри цели. В какъв смисъл се казва, че спазването на Моралния 
Закон е невъзможно, р. 3-5.  

III. За тройното действие и употреба на Моралния закон, р. 6-12. Опровержение на 
антиномистите, р. 13. 
Какво отпада от Закона, Моралния и Церемониалния, р. 1-17.  

Раздели. 

1. Цялата религиозна система, дадена ни от ръката на Мойсей, по много начини 
сочи към Христос. Това се вижда в жертвоприношенията, примиренията, и в 
безкрайната поредица от церемонии. Това се доказва,  

1. От заявената от Бога цел;  
2. От естеството на самите церемонии;  
3. От естеството на Бога;  
4. От благодатта, дадена на евреите;  
5. От посвещението на свещениците.  

2. Продължение на доказателството.  

6. От разглеждане на царството, издигнато в семейството на Давид;  
7. От целта на церемониите;  
8. От целта на Моралния Закон.  

3. По-подробно изложение на последното доказателство. Моралният Закон води 
вярващите към Христос. Като ни показва съвършената праведност, изисквана от 
Бога, той ни убеждава в нашата неспособност да го изпълним. Така той отнема 
от нас живота, осъжда ни на смърт и така ни принуждава да търсим избавление в 
Христос.  

4. Обещанията на Закона, макар и условни, са основани върху най-добра причина. 
Обяснение на тази причина.  

5. Няма непоследователност в даването на закон, чието спазване е невъзможно. 
Това се доказва от разума и се потвърждава от Писанието. Друго потвърждение 
от Августин.  

6. Разглеждането на действието и употребата на Моралния Закон показва, че той 
води към Христос. Законът, като описва правдата, която е приемлива за Бога, 
доказва, че всеки човек е неправеден.  

7. Законът правилно бива сравнен с огледало, което ни показва нашето нещастие. 
Това по никакъв начин не намалява неговото превъзходство.  

8. Когато Законът разкрива нашата вина, не трябва да се отчайваме, а да бягаме 
при Божията милост. Как може да се направи това.  

9. Потвърждение за първата употреба на Закона от различни текстове от Августин.  



10. Втората употреба на Закона е да обуздава грешниците. Това е много необходимо 
за обществото като цяло; и това е по отношение не само за нечестивите, но и за 
избраните преди тяхното новорождение. Това се потвърждава от авторитета на 
един Апостол.  

11. Като ни показва нашето нещастие, Законът ни предразполага да приемем 
изцелението. Той също ни принуждава да вършим нашите задължения. 
Потвърждение за това от всекидневния опит.  

12. Третата и най-практическа употреба на Закона е относно избраните.  

1. Той ги наставлява и учи всекидневно да напредват във вършене на 
Божията воля.  

2. Чрез увещания ги подтиква към покорство. Свидетелството на Давид. Как 
да бъде примирено това с думите на Апостола.  

13. Безбожната ерес на антиномистите трябва да бъде унищожена. Един аргумент, 
основан върху текст от Давид, и друг, основан върху Мойсей.  

14. Последната част от главата се занимава с отмяната на Закона. В какъв смисъл 
бива отменена една част от Моралния Закон.  

15. Как е отменено проклятието на Закона.  
16. Отмяната на Церемониалния Закон е само относно спазването.  
17. Причината, дадена от Апостола, не важи за Моралния Закон, а само за 

церемониалните спазвания. Те са отменени не само защото са отделяли евреите 
от езичниците, а също защото са един вид юридически средства за свидетелство 
за нашата вина и нечестие. Вярно е казано, че Христос, като ги унищожи, 
отмени присъдата срещу нас и я прикова на кръста.  

(Моралният и Церемониалният Закон имат смисъл като детеводител при 
Христос, 1-2) 

 
1. Само Посредникът може да помогне на падналия човек 

От целия ход на наблюденията, направени досега, можем да заключим, че Законът 
не е бил добавен около четиристотин години след Авраам за да отдалечи избрания 
народ от Христос, а обратно, да го запази до Неговото идване; да подбужда тяхното 
желание и да потвърждава техните очаквания, за да не бъдат обезсърчени от дългото 
забавяне. Под Закон имам предвид не само Десетте Заповеди, които съдържат цялостно 
правило за живот, но цялата религиозна система, дадена ни чрез ръката на Мойсей. 
Мойсей не е бил назначен като законодател за да отмени благословенията, обещани на 
потомството на Авраам; дори виждаме, че той постоянно напомня на евреите за 
безплатния завет, направен с техните бащи, на който те са наследници; от което е 
очевидно, че той е изпратен с цел да поднови този завет. Това най-ясно се вижда в 
церемониите. Защото кое би могло да бъде по-суетно и безполезно от това хората да се 
примиряват с Бога като Му принасят отвратителния мирис на изгорената животинска 
лой? Или да измиват своето нечестие като се поръсват с вода или кръв? Накратко, 
цялото поклонение по Закона (ако бъде разглеждано не като образ и сянка, 
представящи истината) е само подегравка. Затова, както в речта на Стефан (Деян. 7:44), 
така и в Посланието към Евреите правилно се поставя силно ударение на текста, в 
който Бог казва на Мойсей, “Внимавай да ги направиш по образеца им, който ти беше 
показан на планината” (Изх. 25:40). Ако нямаше някаква духовна цел, към която те да 



бъдат насочени, евреите, като ги спазват, биха били също толкова заблудени, както и 
езичниците в техните суети. Простите хора, които никога сериозно не са изследвали 
религията, винаги с отвращение гледат на такова множество от ритуали. Те не просто 
се чудят защо Бог е изморявал Своя древен народ с такова множество церемонии, но 
също ги презират и осмиват като детски играчки. Те правят това, защото не осъзнават 
целта; и преобразите на закона винаги могат да бъдат определени като суета, ако не са 
свързани с тази цел. Но преобразите показват, че Бог не е заповядал жертвите за да 
занимава Своите поклонници със земни упражнения, а за да издигне техните умове към 
нещо по-високо. Това се вижда дори от Неговото естество. Тъй като е дух, Той се 
наслаждава само в духовно поклонение. Същото нещо се свидетелствува от много 
текстове, в които Пророците обвиняват евреите в глупост, че си въобразяват, че 
жертвите сами по себе си имат някаква стойност в Божия поглед. Дали по този начин те 
се стремят да унищожат Закона? В никакъв случай; но като тълкуватели на неговия 
истински смисъл, те желаят по този начин да обърнат вниманието на хората към целта, 
към която трябва да гледат, но от която са се отклонили. От благодатта, дадена на 
евреите, можем със сигурност да заключим, че Законът не е чужд на Христос. Мойсей 
заявява, че целта на осиновяването на евреите е те да станат “царство свещеници и свят 
народ” (Изх. 19:6). Те не можаха да постигнат това без изкупление, което е по-велико и 
по-превъзходно от кръвта на животни. Защото кое е по-далеч от здравия разум от това 
да смятаме, че синовете на Адам, които по наследствено замърсяване са родени слуги 
на греха, могат да бъдат издигнати до царско достойнство и така да станат съучастници 
в Божията слава, ако тяхното благородство не идва от някакъв благороден източник? 
Нещо повече, как би могло свещеническото служение да действува в сила сред онези, 
чиито пороци ги правят омразни в Божия поглед, ако не са посветени на една свята 
глава? Затова Петър умело тълкува думите на Мойсей, учейки, че пълнотата на 
благодатта, за която юдеите имаха предварително откровение под Закона, е изявена в 
Христос, “вие се избран род, царско свещенство” (1 Пет. 2:9). Тълкуванието на думите 
показва, че онези, на които Христос се е явил в Благовестието, са получили повече от 
своите бащи, тъй като са надарени със свещеническа и царска почит, и следователно, 
уповавайки на своя Посредник, могат да се явят смело в Божието присъствие. 

2. Законът съдържа обещание 

И между другото, трябва да отбележим, че царството, което първоначално беше 
издигнато в дома на Давид, е част от Закона и беше установено под управлението на 
Мойсеевия Закон; откъдето следва, че както в цялото Левиево племе, така и в 
потомството на Давид, Христос е изявен за очите на израилтяните като в двойно 
огледало. Защото, както по-горе отбелязах (р. 1), няма друг начин, по който онези, 
които са били роби на греха и смъртта, и са замърсени с поквара, да станат царе или 
свещеници. Оттук става ясна съвършената истинност на изявлението на Павел, 
“Законът стана за нас детеводител при Христос,” “Докато дойде Потомъкът, на Когото 
беше дадено обещанието” (Гал. 3:24, 19). Защото докато Христос още не беше изявен 
на евреите, те бяха като деца, чиято слабост не може да понесе пълно познание за 
небесните неща. Вече обяснихме как те бяха водени при Христос чрез церемониалния 
Закон, и можем да направим това още по-разбираемо чрез няколко текста от 
Пророците. Макар че бяха длъжни, за да умилостивят Бога, да идват при Него 
всекидневно с нови жертви, пак Исая обещава, че всички техни грехове ще бъдат 
изкупени чрез една единствена жертва, и Данаил се съгласява с това (Ис. 53:5; Дан. 
9:26, 27). Свещениците, назначени от Левиевото племе, влизаха в светилището, но се 
казва за един единствен свещеник, “Господ се закле, и не ще се разкае, Ти си свещеник 



до века според чина на Мелхиседек” (Пс. 110:4). Тогава помазанието на мирото беше 
видимо, но Данаил във видение заявява, че ще има друго помазание. Освен това, 
авторът на Посланието към Евреите ясно и подробно доказва, от четвъртата до 
единадесетата глава, че церемониите са суетни и без стойност, освен като ръководител, 
който ни води към Христос. По същия начин, по отношение на Десетте Заповеди ние 
трябва да се вслушаме в твърдението на Павел, че “Христос е целта на Закона, да се 
оправдае всеки, който вярва” (Рим. 10:4); и отново, че служителите на Новия Завет са 
“не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява” (2 Кор. 3:6). 
Предпоследният текст показва, че е напразно да поучаваме праведност чрез заповедта, 
докато Христос не ни я подари чрез безплатно вменяване и чрез новорождението на 
Духа. Затова той правилно нарича Христос целта на Закона, защото за нас не би било от 
никаква полза да знаем да знаем какво Бог изисква, ако Христос не дойде за да помогне 
на онези, които се трудят, и са подтиснати под нетърпимо робство и товар. На друго 
място той казва, че “Законът се прибави поради престъпленията” (Гал. 3:19), за да 
смири хората под чувството за тяхното осъждение. Нещо повече, тъй като това е 
единствената истинска подготовка за Христос, тези изявления, макар и направени с 
различни думи, съвършено се съгласяват едно с друго. Но тъй като е трябвало да спори 
с извратени учители, които са твърдяли, че хората заслужават оправдание чрез делата 
на Закона, той понякога е задължен, като опровергава тяхната заблуда, да говори по-
ограничено за Закона, просто като закон, макар в други отношения под него да разбира 
завета на безплатното осиновление. 

(Ние не можем да изпълним Моралния Закон, 3-5) 
3. Законът ни прави без извинение и ни подтиква към отчаяние 

Но за да можем чрез чувство за вина да бъдем подтикнати към търсене на прошка, 
важно е да знаем как нашето обучение в Моралния Закон ни оставя без извинение. Ако 
е вярно, че в Закона ни се представя съвършената праведност, следва, че съвършената 
праведност в Божия поглед е спазването на Закона; тоест, праведност, чрез която човек 
може да бъде обявен за праведен пред Божия съд. Затова Мойсей, като провъзгласява 
Закона, не се колебае да призове като свидетели небето и земята, че е поставил пред 
хората живота и смъртта, доброто и злото. Нито може да се отрече, че наградата за 
вечното спасение, както е обещано от Господа, се дава за съвършеното спазване на 
Закона (Вт. 30:19). Отново, обаче, важно е да разбираме по какъв начин постигаме 
онова покорство, за което очакваме надеждата на тази награда. Защото от каква полза е 
за нас да виждаме, че наградата за вечния живот зависи от спазването на Закона, ако не 
виждаме дали е в нашата сила да постигнем по този начин вечния живот? Именно тук 
се изявява слабостта на Закона; защото в никой от нас не се изявява тази правда на 
Закона, и следователно, като сме изключени от обещанията за вечен живот, ние отново 
попадаме под проклятие. Тук показвам не само това, което става, но и това, което 
неизбежно винаги ще става. Тъй като учението на Закона надхвърля нашите 
способности, човекът наистина може да види отдалеч дадените обещания, но не може 
да извлече никаква полза от тях. Следователно, единственото нещо, което остава за 
него, е от тяхното превъзходство да си направи по-добра оценка за своето нещастие, 
докато размишлява, че надеждата за спасение е отсечена и той е застрашен от сигурна 
смърт. От друга страна се появяват онези страшни присъди, които не поразяват само 
някои хора, а всеки човек без изключение; надигат се и с неумолима строгост ни 
преследват; така че Законът не ни представя друго освен незабавна смърт. 

4. Въпреки това обещанията в Закона не са безсмислени 



Следователно, ако гледаме само на Закона, изходът може да бъде само бедствие, 
объркване и отчаяние, като виждаме, че чрез него всички ние сме проклети и осъдени, 
като сме държани далеч от благословението, които той дава на онези, които го спазват. 
Тогава ще попитате, да не би Господ да се подиграва с нас? Не е ли по-лошо от 
подигравка да ни показва надеждата за щастие, да ни кани и увещава, да заявява 
представеното ни благословение, докато в същото време достъпът до него е затворен? 
Аз отговарям, макар обещанията, тъй като са условни, зависят от съвършеното 
покорство пред Закона, което не може да се намери никъде, те обаче не са дадени 
напразно. Защото когато научихме, че обещанията ще бъдат безплодни и безполезни, 
не ни ли прие Бог поради Своята благодатна доброта, без въобще да гледа на нашите 
дела, и когато, научени така, ние чрез вяра приемаме тази доброта, дадена ни в 
Благовестието, обещанията, заедно със свързаните с тях условия, биват изцяло 
изпълнени. Защото Бог, като ни дарява безплатно всичко, увенчава Своята доброта като 
не презира нашето несъвършено покорство; прощава неговите недостатъци, приема го 
като че ли е съвършено, и по този начин ни дарява пълния размер на това, което 
Законът е обещал. Но тъй като тази тема ще бъде по-подробно разгледана когато 
стигнем до оправданието чрез вяра, засега няма да я следваме. 

5. Изпълнението на Закона е невъзможно за нас 

Тъй като общото мнение е, че нищо не може да бъде по-нелепо от това да се дава 
Закон, който е невъзможно да бъде спазван, ще бъде уместно накратко да обясним и 
потвърдим това. Йером не се колебае да обяви анатема против този възглед. Не ме е 
грижа какво Йером мисли; нека ние да изследваме истината. Тук няма да навлизам в 
дълга и сложна дискусия относно различните видове възможност. Под невъзможно 
имам предвид това, което никога не е било, и, възпирано от Божията наредба и заповед, 
никога няма да бъде. Казвам, че ако се върнем до най-ранната история, няма да открием 
нито един светия, който, облечен в смъртно тяло, някога да е достигал такова 
съвършенство, че да обича Господа с цялото си сърце, душа, ум и сила; и от друга 
страна, няма нито един, който да не е почувствувал силата на похотта. Кой може да 
отрече това? Наистина, знам за един вид светии, които глупавото суеверие си 
представя, чиято чистота превъзхожда дори небесните ангели. Това, обаче, 
противоречи както на Писанието, така и на опита. Но ще продължа, че никой светия 
няма да постигне съвършенство, докато е в своето тяло. Писанието ясно свидетелствува 
за това: “Няма човек, който да не греши,” казва Соломон (3 Царе 8:46). Давид казва, 
“Пред Теб няма да се оправдае нито един жив човек” (Пс. 143:2). Йов също в много 
стихове потвърждава същото. Но най-ясен от всички е Павел, който заявява, че “плътта 
силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта” (Гал. 5:17). И той 
доказва, че “всички, които са от дела от Закона, са под проклятие,” по простата 
причина, че е писано, “Проклет всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко 
писано в книгата на Закона” (Гал. 3:10; Вт. 27:26); показвайки, или по-скоро приемайки 
като даденост, че никой не може да постоянствува да спазва Закона. Но това, което е 
заявено от Писанието, трябва да бъде смятано за вечно, и следователно за неизбежно. 
Пелагианците са досаждали на Августин със софизма, че е обидно за Бога да се твърди, 
че Той заповядва повече, отколкото вярващите имат способност да извършат чрез 
Неговата благодат; и той, за да избегне това, признава, че Господ е способен, ако реши, 
да издигне смъртен човек до ангелска чистота; но никога не го е правил, и никога няма 
да го направи, защото Писанието заявява това (Augustine, lib De Nat. et Grat.). Аз не 
отричам това; но добавям, че няма полза нелепо да спорим относно силата на Бога да се 
противопостави на Своята собствена истина; и следователно няма основание за 



заяждане, когато се казва, че едно нещо не може да бъде, когато Писанието казва, че то 
никога няма да бъде. Но ако това е изречението, на което се възразява, аз се позовавам 
на отговора, който нашият Спасител даде на Своите ученици, когато Го попитаха, 
“Тогава кой може да се спаси?” “За хората,” каза Той, “това е невъзможно; но за Бога 
всичко е възможно” (Мат. 19:25). Августин твърди по най-убедителен начин, той 
никога не може да отдаде на Бога любовта, която Му дължи. “Любовта така следва 
познанието, че никой човек не може да обича съвършено Бога, ако преди това няма 
пълно осъзнаване на Неговата доброта” (Augustine, De Spiritu et Litera, към края, и на 
други места). Докато все още сме пришълци в света, ние виждаме неясно като през 
стъкло, и следователно нашата любов е несъвършена. Следователно нека да бъде 
безспорно, че поради слабостта на нашето естество за нас е невъзможно, докато сме в 
плътта, да изпълним Закона. Това ще бъде доказано и на друго място от писанията на 
Павел (Рим. 8:3). 

(Законът показва Божията правда, и като огледало разкрива нашето грешно 
естество, водейки ни да молим за Божията помощ, 6-9) 

 
6. Суровостта на Закона отнема от нас всяка самозаблуда 

За да стане целият въпрос още по-ясен, нека да направим един спомагателен 
преглед на действието и употребата на Моралния Закон. Според мен това действие и 
употреба се състои от три части. Първо, като изявява Божията правда – с други думи, 
правдата, която единствено е приемлива за Бога – той увещава всеки човек в неговата 
неправедност, предупреждава, изобличава, и накрая го осъжда. Това е необходимо, за 
да може човекът, който е сляп и натровен от себелюбие, да бъде доведен отведнъж да 
познае и да изповяда своята слабост и нечистота. Защото докато неговата суетност не 
бъде съвършено изявена, той се възгордява в безразсъдна увереност в своите собствени 
сили, и никога не може да почувствува своята слабост докато се измерва чрез своето 
собствено мерило. Обаче, когато започне да сравнява своите сили с изискванията на 
Закона, той вече има нещо, което обуздава неговата самонадеяност. Колкото и високо 
да е мнението за неговите собствени сили, той незабавно чувствува, че те се задъхват 
под тежкия товар, след това залитат и се спъват, и накрая се предават и падат. Тогава 
човекът, който е научен от Закона, захвърля своята надменност, която преди това го е 
заслепявала. По същия начин той трябва да бъде изцелен от гордостта, другата болест, 
която го мъчи. Докато му се позволява да се позовава на своята собствена преценка, той 
замества истинската праведност с лицемерна праведност, и задоволен от това, създава 
някакви въображаеми правила противно на Божията благодат. Но след като е принуден 
да претегли своето поведение на везните на Закона, отхвърляйки всякаква зависимост 
от тази въображаема праведност, той вижда, че е на безкрайно разстояние от святостта, 
и от друга страна, е изпълнен с безбройни пороци, от които преди се е смятал за 
свободен. Скривалищата, в които се крие похотливостта, са толкова дълбоки и 
заплетени, че лесно се изплъзват от нашия поглед; и затова Апостолът има добро 
основание да каже, “Не бих познал пожеланието, ако законът не беше казал, Не 
пожелавай.” Защото ако не бъде извадено на открито от неговите скривалища, то тайно 
ни унищожава преди да открием неговото смъртоносно жило. 

7. Наказателното действие на Закона не намалява неговата стойност 



Следователно Законът е вид огледало. Както в огледалото откриваме всякакви петна 
по лицето си, така в Закона виждаме, първо, нашето безсилие; след това, като следствие 
от него, нашето нечестие; и накрая, като следствие от двете, проклятието. Този, който 
няма сила да следва правдата, неизбежно пропада в тресавището на нечестието, а това 
нечестие незабавно бива последвано от проклятието. Затова, колкото по-голямо е 
престъплението, за което Законът ни изобличава, толкова по-сурово е осъждението, на 
което сме изложени. В този смисъл е изявлението на Апостола, че “чрез Закона е 
познанието на греха” (Рим. 3:20). Чрез тези думи той само посочва първото действие на 
Закона, преживявано от грешниците, които още не са новородени. В съгласие с това се 
казва, “Законът дойде, за да изобилствува престъплението”; и следователно, че той е 
“служение на смърт”; че “изработва гняв” и убива (Рим. 5:20; 2 Кор. 3:7; Рим. 4:15). 
Защото не може да има съмнение, че колкото по-ясно е съзнанието за вина, толкова 
повече се увеличава грехът; защото тогава към престъплението се добавя и бунтовен 
дух срещу Законодателя. Това, което остава за Закона, е да въоръжи гнева на Бога за 
унищожение на грешника; защото сам по себе си той не може да прави нищо друго 
освен да обвинява, осъжда и унищожава. Затова Августин казва, “Ако Духът на 
благодатта липсва, Законът присъствува само за да ни осъжда и убива.” Но с това той 
нито обижда Закона, нито по някакъв начин намалява неговото превъзходство. Със 
сигурност, ако цялата наша воля беше така оформена и склонна към покорство, само 
познанието на Закона би било достатъчно за спасение; но тъй като нашето плътско и 
извратено естество воюва против Божия Закон и по никакъв начин не се поправя от 
неговото наказание, последствието е, че Законът, който би давал живот, ако се прилага 
правилно, става повод за грях и смърт. Тъй като всички са осъдени за престъпление, 
колкото повече той заявява Божията правда, толкова повече, от друга страна, разкрива 
нашето нечестие; колкото по-сигурно ни уверява, че живот и спасение са запазени като 
награда за правдата, толкова по-сигурно ни уверява, че неправедните ще загинат. Но 
тези качества са толкова далеч от това да хвърлят позор върху Закона, че тяхната 
главна склонност е да дават по-ясно изявление на Божията благодат. Защото те 
показват, че само нашата слабост и извратеност е това, което ни пречи да се 
наслаждаваме на благословението, което Законът открито поставя пред нас. Така се 
придава допълнителна сладост на Божията благодат, която ни идва на помощ без 
Закона, и допълнителна красота на милостта, която ни я носи, защото те прогласяват, че 
Бог никога не се изморява да върши добро и да ни дарява с нови дарове. 

8. Наказателната функция на Закона в неговото действие върху невярващите и 
вярващите 

Но макар Законът да свидетелствува за неправдата и осъждението на всички хора, 
от това не следва (ако го използваме правилно), че ние незабавно трябва да изоставим 
всяка надежда и да се втурнем презглава в отчаяние. Без съмнение, той има такова 
действие върху изгубените, но това се дължи на тяхната упоритост. Въздействието 
върху Божиите деца е различно. Апостолът свидетелствува, че Законът прогласява 
своята присъда на осъждение, за да може “да се затворят устата на всекиго, и цял свят 
да се доведе под съдбата на Бога” (Рим. 3:19). На друго място, обаче, същият Апостол 
заявява, че “Бог затвори всички в непокорство”; не за да унищожи всички, или да 
позволи всички да загинат, а “към всички да покаже милост” (Рим. 11:32); с други 
думи, като бъдат лишени от глупавата самонадеяност на тяхното достойнство, да 
осъзнаят как са напълно зависими от Божията ръка; като почувствуват колко голи и 
бедни са, да прибягнат към Неговата милост, да уповаят на нея и да се покрият напълно 
с нея; като отхвърлят всяка себеправедност и заслуги, и прибягвайки единствено към 



милостта, дадена в Христос на всички, които копнеят и я търсят в истинска вяра. В 
постановленията на Закона Бог е показан като награждаващ само съвършената 
праведност (праведност, от която всички са лишени), а от друга страна, като неумолим 
възмездител на нечестието. Но в Христос Неговото лице е изпълнено с благодат и 
доброта към нещастните недостойни грешници. 

9. Както Августин заявява, чрез обвинението Законът ни подтиква да търсим 
благодатта 

Има много текстове в Августин относно полезността на Закона в това, че ни води да 
искаме Божията помощ. Така той пише към Хиларий, “Законът заповядва ние, след 
като се опитаме да правим това, което е заповядано, и така почувствуваме нашата 
слабост под Закона, да се научим да молим за помощта на благодатта.” По същия 
начин, той пише към Аселий, “Ползата от Закона е, че той убеждава човека в неговата 
слабост и го принуждава да моли за лекарството на благодатта, което е в Христос.” По 
същия начин, той казва на Инокентий Роман, “Законът заповядва; благодатта дава 
силата за действие.” И отново, към Валентин, “Бог заповядва това, което не можем да 
направим, за да знаем какво да искаме от Него.” И отново, “Законът беше даден, за да 
ви направи виновни – като сте направени виновни, да се боите; като се боите, да искате 
прошка, а не да уповавате на собствената си сила.” И отново, “Законът беше даден, за 
да превърне големия човек в малък – за да покаже, че от себе си нямате сила за правда; 
и така, нещастни, бедни и отчаяни, да прибегнете към благодатта.” След това така се 
обръща към Всемогъщия, “Така направи, Господи, така направи, милостиви Господи; 
заповядай това, което не може да бъде изпълнено; по-точно, заповядай това, което не 
може да бъде изпълнено, освен чрез Твоята благодат; така че когато хората 
почувствуват, че в себе си нямат сила да го изпълнят, да се затвори всяка уста, и никой 
човек да не изглежда велик в своите очи. Нека всички да бъдат малки; нека целият свят 
да стане виновен пред Бога.” Но аз се увличам в привеждането на толкова много 
цитати, тъй като този свят човек е написал отделен трактат, озаглавен За Духа и 
буквата. Той не описва така подробно другата част на тази първа употреба, или защото 
знае, че тя зависи от първата част, или защото не я осъзнава така добре, или защото не е 
имал думи, с които да може подробно и ясно да обясни нейното истинско значение. Но 
дори в самите нечестиви тази първа употреба на Закона не липсва напълно. Наистина, 
те не отиват както Божиите деца дотам, че след като бъде отхвърлена плътта, да бъдат 
обновени във вътрешния човек и да бъдат съживени, но зашеметени от първия ужас, се 
отдават на отчаяние. Все пак това показва справедливостта на Божието осъждение, 
когато по този начин тяхната съвест бива разклатена. Те винаги охотно се присмиват на 
Божието осъждение; но сега, макар това осъждение да не е изявено, все пак тревогата, 
създадена от свидетелството на Закона и тяхната съвест, сводетелствува за тяхното 
тежко положение. 

(Законът възпира злотворците и онези, които още не са вярващи, 10-11) 

 
10. Законът като защита на обществото от неправедните хора 

Второто действие на Закона е, чрез неговите ужасни присъди и следващия от тях 
страх от наказание, да обуздава онези, които ако не бъдат принудени, не се замислят за 
поправление и справедливост. Такива хора биват обуздавани не защото техният ум 
бива вътрешно трогнат и засегнат, а защото, като юзда, в която са вързани, те 



въздържат ръцете си от външни действия и вътрешно възпират извратеността, която 
иначе би изригнала със сила навън. Вярно е, че от това те не стават нито по-добри, нито 
по-праведни в Божия поглед. Защото макар да биват възпирани от ужас или срам, 
макар да не смеят да се впуснат в това, което умът им замисля, нито да отпуснат 
напълно своята бясна похот, тяхното сърце по никакъв начин не се научава на страх и 
покорство. Нещо повече, колкото повече възпират себе си, толкова повече се 
разгорещяват, толкова повече се разяряват и кипят, готови за всякакво действие на 
разрушение, ако не беше страхът от Закона. И не само това, но те съзнателно мразят 
самия Закон и проклинат Законодателя; така че ако можеха, най-охотно биха Го 
унищожили, защото не могат да понесат нито Неговата заповед за това, което е право, 
нито Неговото възмездие за онези, които презират Неговото Величие. Чувството на 
всички, които още не са новородени, по-живо в едни, отколкото в други, е, че по 
отношение на спазването на Закона те не са водени от доброволно подчинение, а 
принуждавани от силата на страха. Въпреки това, тази принудена и насилствена 
праведност е необходима за доброто на обществото, чийто мир се осигурява от 
наредба, без която всичко ще бъде хвърлено в смут и объркване. Това обучение не е 
безполезно дори за Божиите деца, които преди своето ефективно призоваване, лишени 
от Духа на святостта, охотно се впускат в похотите на плътта. Когато поради страха от 
Божието възмездие те биват възпирани от открити избухвания, макар и да не са наълно 
покорни в ума си, настоящата полза за тях е малка, но все пък в някаква степен биват 
учени да понасят хомота на правдата, така че когато бъдат призовани, те не са като 
прости начинаещи, изучаващи предмет, по който преди са нямали никакво познание. 
Изглежда Апостолът има предвид именно това действие на Закона, когато казва, “Че 
Законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и 
грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, 
за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, кълнещите с в 
лъжа, и за всичко друго, което е противно на здравото учение (1 Тим. 1:9, 10). С това 
той показва, че Законът е юзда върху бурните похоти, които иначе биха нарушили 
всякакви граници. 

11. Законът възпира онези, които още не са новородени 

И към двете може да се приложи твърдението на Апостола на друго място, че 
“Законът е за нас детеводител при Христос” (Гал. 3:24); тъй като има два вида хора, 
които Законът чрез своето обучение води при Христос. Някои (за които първо 
говорихме), поради прекалена самоувереност в своите добродетели или праведност, са 
неспособни да получат Христовата благодат, докато не бъдат напълно смирени. 
Законът прави това, като ги прави да почувствуват своето нещастие, и така ги 
предразполага да копнеят за това, което преди това са си въобразявали, че имат. Други 
се нуждаят от юзда, която да ги възпира да не отпуснат напълно своите страсти, и с 
това да изгубят всякакво желание за правда. Защото където Божият Дух не владее, 
страстите понякога така избухват, че заплашват да удавят подчинената им душа в 
забравяне и презрение към Бога; и биха го сторили, ако Бог не се намесваше с това 
изцеление. Следователно, онези, които е определил да наследят Неговото царство, ако 
не ги новороди веднага, чрез делата на Закона Той ги запазва в страх до времето на 
Своето посещение; разбира се, не в онзи чист и целомъдрен страх, който Неговите деца 
трябва да имат, а страх, полезен само до степента да ги учи на истинско благочестие 
според техните способности. Имаме толкова доказателства за това, че няма никаква 
нужда от примери. Защото всички, които за известно време са били в невежество 
относно Бога, ще признаят, като следствие от техния собствен опит, че Законът е 



дейстувал да ги запази до известна степен в страх и почитание към Бога, докато, 
новородени от Духа, те започнат да Го обичат от своето сърце. 

(Неговото главно действие е да увещава вярващите и да ги подтиква към добри 
дела, 12-13) 

 
12. Дори вярващите имат нужда от Закона 

Третата употреба на Закона (която също е главната употреба, и най-тясно свързана с 
неговата главна цел) засяга вярващите, в чиито сърца Божият Дух вече процъфтява и 
царува. Защото макар че Законът е написан и изрязан на сърцата им чрез Божия пръст, 
тоест, макар че те са така повлияни и подбудени от Духа, че желаят да се покоряват на 
Бога, има два начина, по който те все пак имат полза от Закона. Защото той е най-
доброто средство, което им дава способност всекидневно да се учат с по-голяма истина 
и увереност каква е Господната воля, която те искат да следват, и ги утвърждава в това 
познание; точно като слуга, който от цялата си душа желае да се представи одобрен 
пред своя господар, все пак трябва да спазва и да внимава да разпознава настроенията 
на своя господар, за да може да се съобразява с тях. Нека никой от нас не смята, че е 
свободен от тази необходимост, защото никой още не е постигнал такава степен на 
мъдрост, че да не може чрез всекидневно обучение в Закона да напредне към по-чисто 
познание на Божията воля. Тогава, тъй като ние не се нуждаем само от учение, но и от 
насърчение, Божият слуга ще придобие и още една полза от Закона: като разсъждава 
често върху него, ще бъде подтикнат към покорство, ще бъде утвърден в него и така ще 
се отдалечи от хлъзгавите пътеки на греха. По този начин светиите трябва да се стремят 
напред, тъй като, колкото и голямо да е усърдието, с което чрез Духа те се стремят към 
правдата, те биват забавяни от леността на плътта и напредват по-бавно, отколкото би 
трябвало. Законът действува като бич за плътта, подтиквайки я като мързеливо и мудно 
магаре. Дори при духовния човек, тъй като той все още е натоварен с тежестта на 
плътта, Законът е постоянен остен, който го боде винаги, когато човекът се отпуска в 
леност. Давид имаше именно тази употреба предвид, когато прогласи тази висока 
похвала за Закона, “Законът на Господа е съвършен, възвръща душата; изявлението на 
Господа е вярно, дава мъдрост на простия; повеленията на Господа са прави, веселят 
сърцето; заповедта на Господа е светла, просвещава очите” (Пс. 19:7, 8). И отново, 
“Твоето Слово е светилник на краката ми, и виделина на пътеката ми” (Пс. 119:105). 
Целият този псалм изобилствува с текстове със същия смисъл. Тези текстове са в 
съгласие с думите на Павел, които показват не ползата от Закона за новородените, а 
какво може той сам по себе си да даде. Целта на Псалмиста е да издигне предимствата, 
които Господ чрез Своя Закон дава на онези, които Той вътрешно вдъхновява с любов 
към покорството. И тук той говори не само за постановленията, но и за обещанието, 
прокрепено към тях, което единствено прави да бъде сладко онова, което само по себе 
си е горчиво. Защото има ли нещо по-непривлекателно от Закона, когато чрез своите 
изисквания и заплахи подтиска душата и я изпълва с ужас? Давид специално показва, 
че в Закона той вижда Посредника, без Когото Законът не дава нито наслада, нито 
удоволствие. 

13. Който иска напълно да отхвърли Закона за вярващите, има лъжливо разбиране 
за него 



Някои глупци, като не разбират това, смело зачеркват целия Мойсеев Закон и 
отхвърлят и двете Плочи, въобразявайки си, че е нехристиянско да се придържаме към 
учение, което съдържа служение на смърт. Нека това безразсъдно твърдение да бъде 
далеч от нашето мислене. Мойсей възхитително показва, че Законът, който не може да 
произведе друго освен смърт в грешниците, трябва да има по-добро и по-превъзходно 
действие върху праведните. Малко преди да умре, той се обръща така към народа, 
“Обърнете сърцата си към всички тези думи, които днес ви заявявам,, за които да 
заръчате и на децата си са внимават да вършат всичките думи на този Закон. Защото за 
вас това не е празно нещо; понеже то е животът ви" (Вт. 32:46, 47). Ако не може да се 
отрече, че Законът съдържа съвършено правило за праведност, тогава, ако не искаме да 
останем без подходящо правило за живот, трябва да е нечестиво да го отхвърляме. 
Няма различни правила за живот, а само едно вечно и непроменимо правило; и 
следователно, когато Давид описва праведните като прекарващи целия си живот в 
разсъждения над Закона (Пс. 1:2), ние не трябва да ограничаваме до една единствена 
епоха това занимание, което е подходящо за всички епохи, до края на света. Нито пък 
трябва да бъдем възпирани или да отхвърляме неговите поучения, само защото 
святостта, която той предписва, е по-строга от това, което можем да дадем, докато сме 
в затвора на това тяло. Сега той не изпълнява към нас ролята на надзирател, който не се 
задоволява с нищо по-малко от цялостно плащане; но, в съвършенството, към което ни 
подтиква, ни показва целта, към която е наше задължение да се стремим през целия ход 
на нашия живот, което е също толкова в наш интерес, както е и наше задължение. 
Добре е, ако по този начин ние се стремим напред. Целият ни живот е едно състезание, 
и след като сме завършили нашето бягане, Господ ще ни даде способност да постигнем 
онази цел, която засега можем само да желаем. 

(Неговата така наречена “отмяна” е свързана с освобождаване на съвестта и с 
прекъсване на древните церемонии, 14-17) 

 
14. До каква степен Законът е отменен за вярващите 

Тъй като по отношение на вярващите Законът има силата да увещава, не като 
оковава техните съвести в проклятие, а като от време на време ги подтиква да 
отхвърлят леността и наказва тяхното несъвършенство – много хора, когато говорят за 
това освобождение от проклятието, казват, че по отношение на вярващите Законът (аз 
все още имам предвид Моралния Закон) е отменен; не че вече не е правилно да се 
спазат нещата, които той заповядва, но че за вярващите Законът вече не е това, което е 
бил преди; с други думи, че той вече не ги осъжда и унищожава като ужасява и обърква 
техните съвести. Определено е вярно, че Павел показва ясно, че има такава отмяна на 
Закона. И става явно, че нашият Господ проповядваше същото, защото Той не би 
опровергавал твърдението, че унищожава Закона, ако евреите не го твърдяха. Тъй като 
такова твърдение не може да възникне случайно без повод, има причина да 
предположим, че то произхожда от лъжливо тълкувание на Неговото учение, по същия 
начин, по който всички заблуди като цяло произхождат от изкривяване на истината. Но 
за да не се спънем и ние в същия камък, нека точно да разграничим между това в 
Закона, което е било отменено, и това, което все още е в сила. Когато Господ заявява, 
че не е дошъл да унищожи Закона, а да изпълни (Мат. 5:17), че докато преминат небето 
и земята, всяка йота и точка от Закона ще се изпълни; Той показва, че Неговото идване 
в никакъв случай не беше за да отмени спазването на Закона. Истината е, че самата цел 
на Неговото идване беше да изкупи престъпването на Закона. Следователно, Христос 



не нарушава учението на Закона, но Законът остава, за да може чрез поучение, 
увещаване, укоряване и поправление да ни съобрази и приготви за всяко добро дело. 

15. Законът е отменен само в смисъл, че вече не ни осъжда 

Това, което Павел казва относно отммяната на Закона, очевидно важи не за самия 
Закон, а само за неговата сила да връзва съвестта. Защото Законът не само учи, но и 
властно заповядва. Ако не му се покаже покорство, та дори ако няма покорство само в 
едно малко нещо, той гръмогласно заявява проклятие. По тази причина Апостолът 
казва, че “Всички, които са от дела от Закона, са под проклятие, понеже е писано: 
Проклет всеки, който не постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на 
Закона” (Гал. 3:10; Вт. 27:26). Той описва като под делата на Закона онези хора, които 
не поставят правдата в онази прошка на греховете, чрез която сме освободени от 
строгостта на Закона. Така той показва, че ние трябва да бъдем освободени от оковите 
на Закона, за да не загинем нещастно под тях. Но какви окови? Онези на суровите и 
строги изисквания, които не пропускат нито една йота от заповедта и не оставят 
ненаказано нито едно престъпление. За да ни освободи от това проклятие, Христос 
беше направен проклятие за нас; защото както е писано, Проклет всеки, който виси на 
дърво (Вт. 21:23; ср. Гал. 3:13; 4:4). Всъщност, в следващата глава той казва, че 
“Христос се роди под Закона, за да изкупи онези, които бяха под Закона,” но смисълът 
е същият. Защото след това незабавно добавя, “за да получим осиновлението.” Какво 
означава това? За да не бъдем през целия си живот подчинени на робство, като съвестта 
ни е подтисната от страха от смъртта. Затова, нека остане като безспорна истина, че 
Законът не е изгубил нищо от своята власт, но винаги трябва да получава от нас 
дължимото уважение и покорство. 

16. Церемониалният Закон 

Случаят с церемониите е различен, тъй като те са отменени не като действие, а като 
употреба. Макар че Христос чрез Своето идване слага край на тяхната употреба, това е 
толкова далеч от това да принизява тяхната свещеност, че дори я препоръчва и показва 
ясно. Защото тези церемонии не биха давали нищо на Божия древен народ освен празен 
театър, ако не бяха преобраз на силата Христовата смърт и възкресение – така че, ако 
тяхната употреба не е престанала, днес би било невъзможно да разберем с каква цел са 
били установени. Затова Павел, за да докаже, че тяхното спазване вече не е само 
излишно, но и гибелно, казва, че те “са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е 
Христово” (Кол. 2:17). Така виждаме, че чрез тяхното премахване истината става по-
ясна, отколкото ако Христос, Който сега е ясно изявен, все още беше изобразяван в тях 
като отдалеч, и като под покривало. Завесата на Храма беше разкъсана като ненужна от 
смъртта на Христос, живия и ясен образ на небесните неща, който в началото е бил 
изявен само чрез сянка, но сега е ясно и пълно изявен, както се описва от автора на 
Посланието към Евреите (Евр. 10:1). В същия смисъл нашият Спасител заявява, че 
“Законът и Пророците бяха до Йоан; оттогава Божието царство се благовестява, и всеки 
насила влиза в него” (Лука 16:16); не че святите бащи са били лишени от проповядване 
на надеждата за спасение и вечен живот, а защото те виждаха само отдалеч и под сянка 
това, което ние сега виждаме в пълна светлина. Йоан Кръстител обяснява защо 
Църквата трябва да се възвиси над тези първоначални неща, когато казва, “Законът 
беше даден чрез Мойсей, но благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос” (Йоан 
1:17). Защото макар да е вярно, че в древните жертви се обещаваше изкупление, и 
ковчегът на завета беше сигурен залог за Божието бащинско благоволение, всичко това 



би било заблуда, ако не беше основано върху благодатта на Христос, в която само може 
да се намери истинска и вечна сигурност. Трябва да се счита за безспорно, че макар 
законовите ритуали да са престанали да бъдат спазвани, тяхната цел показва колко 
голяма е била тяхната полза преди идването на Христос, Който, макар да отмени 
употребата, потвърди тяхната сила и действие чрез Своята смърт. 

17. “Враждебното нам постановление” е изличено 

Има още една малка трудност в следния текст от Павел: “И вас, които бяхте мъртви 
чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като 
прости всичките ви престъпления; и като изличи противния нам в постановленията му 
Закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста” и т.н. (Кол. 
2:13, 14). Изглежда, че Павел доста разширява отмяната на Закона, като че ли нямаме 
нищо общо с неговите постановления. Някои грешат, като тълкуват това само за 
Моралния Закон, като означаващо само отмяна не на неговите постановления, а на 
неговата неумолима строгост. Други, изследвайки по-внимателно думите на Павел, 
виждат, че е уместно те да се прилагат към Церемониалния Закон, и показват, че Павел 
многократно използва думата “постановления” в този смисъл. Той пише така към 
Ефесяните: “Той е нашият мир, Който направи двата едно, и развали средната стена, 
която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, Закона със заповедите му в 
постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек” (Еф. 2:14). Не може да 
има съмнение, че тук той говори за церемонии, тъй като говори за “средната стена,” 
която разделя юдеи и езичници. Затова твърдя, че първият възглед е погрешен; но в 
същото време ми се струва, че вторият възглед напълно схваща смисъла на думите на 
Апостола. Защото не мога да призная, че двата текста са напълно съответствуващи 
един на друг. Тъй като неговата цел е да увери ефесяните, че са приети в обществото на 
юдеите, той им казва, че препятствието, което преди е стояло на пътя, вече е 
премахнато. Това препятствие е било в церемониите. Защото ритуалите на очистване и 
жертви, чрез които юдеите се посвещаваха на Господа, ги отделяха от езичниците. Но 
кой не вижда, че в Посланието към Колосяните се говори за някаква по-висша тайна? 
Без съмнение, тук се повдига въпросът за Мойсеевите спазвания, с които 
лъжеапостолите се опитваха да обвържат християнския народ. Но както в Посланието 
към Галатяните, така и в този текст той поглежда от по-високо на този спор и го 
проследява до неговия източник. Защото ако единственото нещо, на което се обръща 
внимание в ритуалите, е необходимостта да бъдат спазвани, какъв е смисълът да ги 
нарича “враждебни на нас”? Освен това, как може отмяната на церемониите да се 
поставя като почти цялостна пълнота на изкуплението? Следователно, самото естество 
на случая ни показва ясно, че тук става въпрос за нещо много по-висше. Не се 
съмнявам, че съм открил истинското тълкувание, ако ми позволите да приема това, 
което Августин на едно място напълно правилно потвърждава, дори извлича като извод 
от самите думи на Апостола, че в юдейските церемонии е имало повече изповед на 
вяра, отколкото изкупление на грехове. Защото какво друго се прави в 
жертвоприношението от онези, които принасят очиствания камо заместител за самите 
себе си, освен признанието, че осъзнават, че заслужават смърт? За какво 
свидетелствуват тези очиствания, освен че самите хора са нечисти? Следователно, чрез 
тези средства законът на тяхната вина и нечистота беше многократно обновяван. Но 
свидетелството за тези неща не означава премахването им. Затова Апостолът казва, че 
Христос е “Посредник на нов завет – чрез смърт за изкупване на престъпленията, 
извършени при първия завет” (Евр. 9:15). Следователно Апостолът правилно описва 
тези закони като противни и враждебни на поклонниците, тъй като чрез тях явно се 



свидетелствуваше за тяхната нечистота и осъждение. И това не противоречи на 
истината, че те съучаствуват с нас в същата благодат. Те я получават чрез Христос, а не 
чрез церемониите, които Апостолът противопоставя на Христос, като показва, че чрез 
тяхната продължаваща употреба се затъмнява славата на Христос. Сега осъзнаваме как 
церемониите сами по себе си са умело и подходящо наречени “постановления,” и са 
враждебни на спасението на човека, тъй като са вид законови средства, които 
удостоверяват неговата задлъжнялост. От друга страна, когато лъжеапостолите са 
искали да ги наложат на християнската Църква, Павел, навлизайки дълбоко в 
значението на церемониите, основателно предупреждава колосяните колко сериозно ще 
отпаднат, ако позволят по този начин да им се наложи това иго. С това те също ще 
лишат себе си от всички ползи от Христос, Който чрез Своята жертва, принесена 
веднъж завинаги, отмени тези всекидневни жертви, които наистина имаха силата да 
свидетелствуват за греха, но не можеха да направят нищо, за да го унищожат. 

   



Глава Осма 

8. ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОРАЛНИЯ ЗАКОН. 

Тази глава се състои от четири части: 

I. Като предисловие, някои общи бележки, необходими за разбирането на този 
предмет, р. 1-5.  

II. Трябва винаги да имаме предвид три неща при установяването и обясняването 
на смисъла на Моралния Закон, р. 6-12.  

III. Изложение на Моралния Закон, или Десетте Заповеди, р. 13-50.  
IV. Целта, с която е даден целият Закон, а именно, да поучава не само 

първоначалните принципи, а да учи на съвършенство, р. 51 до края на главата.  

Раздели. 

1. Законът е бил написан с цел да ни научи по-цялостно и съвършено на онова 
познание за Бога и за самите нас, което естественият закон поучава само 
оскъдно и неясно. Доказателство за това от изброяване на главните части на 
Моралния Закон; а също от наредбата на естествения закон, написан на сърцата 
на всички, и до известна степен изличен от греха.  

2. Определени общи правила.  
1. От познанието за Бога, дадено ни от Закона, научаваме, че Бог е наш Баща 

и Владетел. В Неговия поглед правдата е угодна, а нечестието е омразно. 
Затова, колкото и слаби да сме, наше задължение е да развиваме първото и 
да отхвърляме второто.  

3. От познанието за самите нас, дадено ни от Закона, се научаваме да познаваме 
нашето крайно безсилие, и биваме засрамени; и като виждаме, че е безполезно 
да търсим правда в самите нас, биваме подтикнати да я търсим на друго място.  

4. Затова Бог е прибавил обещания и заплахи към Своите заповеди. Те не са 
ограничени до настоящия живот, а включват небесните и вечните неща. Нещо 
повече, те свидетелствуват за безгрешната чистота на Бога, Неговата любов към 
правдата и Неговата доброта към нас.  

5. Нещо повече, Законът показва, че няма нищо по-приемливо за Бога от 
покорството. Затова са осъдени всички суеверни и лицемерни начини на 
поклонение. Средство против суеверното поклонение и човешката надменност.  

6. Втората част на главата, съдържаща три бележки или правила. Първо правило: 
Нашият живот трябва да бъде построен според Закона, не само във външна 
честност, но и във вътрешна и духовна праведност. В това отношение Божият 
Закон се различава от държавните закони, тъй като Бог е духовен Законодател, а 
човекът не е. Това правило има голямо приложение, но не е достатъчно добре 
познато.  

7. Това първо правило е потвърдено от авторитета на Христос и е защитено срещу 
лъжливата догма на софистите, които казват, че Христос е само друг Мойсей.  

8. Второ правило, което трябва внимателно да бъде спазвано, а именно, че трябва 
да се изследва целта на заповедта, докато се установи със сигурност какво 
Законодателят одобрява или не одобрява. Пример. Когато Законът одобрява 
нещо, противоположното нещо бива осъдено, и обратното.  

9. Пълно обяснение на тази последна забележка. Пример.  



10. Законът заявява какво е най-безбожно във всяко престъпление, за да покаже 
колко ужасно е престъплението. Пример.  

11. Трето правило относно разделянето на Закона на Две Плочи: Първата 
съдържаща нашите задължения към Бога; втората съдържа нашите задължения 
към ближния. Връзката между тези двете е неизбежна и неразрушима. Тяхната 
непроменима наредба. Обобщение на Закона.  

12. Разделяне на Закона на Десет Заповеди. Различни разделяния по отношение на 
тях, но най-доброто разделение е това, което ги разделя на Две Плочи. Четири 
заповеди принадлежат към Първата Плоча, и шест към Втората Плоча.  

13. Третата част на главата, съдържаща изложение на Декалога. Предисловие, 
защитаващо властта на Закона. То прави това по три начина. Първо, чрез 
изявление на неговото величие.  

14. Предисловие към Закона, защитаващо неговата власт. Второ, като обръща 
внимание на Божията бащинска доброта.  

15. Трето, като обръща внимание на избавлението от Египетската земя. Защо Бог 
нарича Себе Си с определени имена. Защо се споменава избавлението от Египет. 
По какъв начин и до каква степен споменът за това избавление трябва все още да 
ни засяга.  

16. Изложение на Първата Заповед. Нейната цел. Какво означава да имаме Бог, и 
какво означава да имаме други богове. Заповедта изисква дължимото към Бога 
поклонение, упование, призоваване, благодарение, а също и истинска религия. 
Суеверието, политеизмът и атеизмът са забранени. Какво означават думите, 
“пред Мен.”  

17. Изложение на Втората Заповед. Нейната цел и обобщение. Две части. Кратко 
изброяване на забранените образи.  

18. Защо е прибавена заплаха. За по-силно впечатление са дадени четири 
определения за Бога. Той е наречен Могъщ, Ревнив, Възмездител, Милостив. 
Защо се казва, че е ревнив. Причина, дадена чрез аналогия.  

19. Изложение на прибавената заплаха. Първо, относно нанасянето на нечестието на 
бащите върху децата. Опровержение на едно неправилно тълкуване на този 
предмет, и обяснение на истинския смисъл на заплахата.  

20. Дали това възмездие върху греховете на родителите е в противоречие с Божията 
справедливост. Примиряване на видимо противоречиви текстове.  

21. Изложение на втората част, а именно, показването на милост към хиляди. 
Употребата на това обещание. Разглеждане на едно често срещано изключение. 
Докъде стига това благословение.  

22. Изложение на Третата Заповед. Нейната цел и обобщение. Три части. 
Разглеждане на тези части. Какво означава да изговаряш напразно Божието име. 
Проклинане. Разлика между тази заповед и Деветата.  

23. Определение за клетва. Тя е вид религиозно поклонение. Обяснение на това.  
24. Много начини, по които се нарушава тази заповед.  

1. Като призоваваме Бог за свидетел на това, което знаем, че е лъжа. 
Обидата, която следва от това.  

25. Продължение на нарушенията.  

2. Като призоваваме Бог да свидетелствува в земни неща. По този начин 
показваме презрение. Кога и как трябва да се използва клетвата.  

3. Като призоваваме Божии слуги вместо самия Бог, когато полагаме клетва.  
26. Опровержение на анабаптистите, които осъждат всякакви клетви.  
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1. Чрез авторитета на Христос, Който не може в нищо да противоречи на 
Бащата. Обяснение на един текст, който анабаптистите изкривяват. Целта 
на нашия Спасител в този текст. Какво се има предвид тук с Неговата 
забрана срещу клетвите. 

27. Законността на клетвите потвърдена от Христос и апостолите. Някои одобряват 
обществените, но не и личните клетви. Доказателство за законността на личните 
клетви от разума и чрез пример. Примери от Писанието.  

28. Изложение на Четвъртата Заповед. Нейното предназначение. Три цели.  
29. Обяснение на първата цел, а именно, сянка на духовната почивка. Това е 

главната цел на заповедта. В нея Бог е изявен като наше освещение; и затова 
трябва да се въздържаме от работа, за да не пречим на Божието действие вътре в 
нас.  

30. Тъй като в Писанието числото седем означава съвършенство, в това отношение 
тази заповед може да означава вечността на Съботата и нейното изпълнение в 
последния ден.  

31. Ако приемем един по-прост възглед за заповедта, числото няма значение, ако 
поддържаме учението за вечната почивка от всичките си дела, и в същото време 
избягваме суеверно спазване на дни. Церемониалната част от заповедта е 
отменена в идването на Христос.  

32. Обяснение на втората и третата цел на Заповедта. Те са вечни и имат двойно 
значение. Потвърждение за това. За религиозните събирания.  

33. За спазването на Господния ден, в отговор на онези, които възразяват, че така 
християнският народ бива обучаван в юдаизъм. Възражение.  

34. Основанието за тази наредба. В нея няма суеверна необходимост. Обобщение на 
Заповедта.  

35. Обяснение на Петата Заповед (първата от Втората Плоча). Докъде се дължи 
почит на родителите. За кого се отнася понятието “баща.”  

36. Няма значение дали онези, на които се дължи почит, са достойни или 
недостойни. Специално към родителите се изисква почит. Тя се състои от три 
части.   
1. Почитание.  

37. Продължение на почитта към родителите.  
2. Покорство. Благодарност.  
3. Защо е добавено обещание. В какъв смисъл трябва да се възприема то. 

Настоящият живот е свидетелство за Божието благословение. Разглеждане 
и обяснение на дългия живот.  

38. Обратно, върху непокорните деца е заявено проклятие. Докъде се простира 
покорството към родителите, и хората, които заместват родителите.  

39. Обяснение на Шестата Заповед. Нейната цел и същност. Бог, като духовен 
Законодател, забранява убийството в сърцето и изисква искрено желание да 
пазим живота на ближния.  

40. Двойно основание за тази Заповед.  

1. Човекът е по Божия образ. 

2. Той е плът от нашата плът.  

41. Изложение на Седмата Заповед. Нейната цел и същност. Средство против 
блудството.  



42. Въздържанието е превъзходен дар, но само когато е под Божията власт. То е 
напълно отречено на едни; дадено е само за ограничено време на други. 
Опровержение на аргумента за безбрачието.  

43. Всеки човек може да се въздържа от брак само дотогава, докато е способен да 
спазва безбрачие. Истинското безбрачие и неговата правилна употреба. Всеки 
човек, който не е надарен с въздържание, но остава неженен, е във война против 
Бога и създаденото от Него естество. Определение за целомъдрие.  

44. Предпазни мерки в брачния живот. Осъждане на всичко, което е противно на 
целомъдрието.  

45. Изложение на Осмата Заповед. Нейната цел и същност. Четири вида кражба. Злите 
деяния, осъдени от тази Заповед Други особени видове кражба.  

46. Правилното спазване на тази Заповед. Четири основни неща. Приложения.  

1. За народа и държавния служител.  
2. За пасторите на Църквата и техните паства.  
3. За родителите и децата.  
4. За старите и младите.  
5. За слугите и господарите.  
6. За отделните хора.  

47. Изложение на Деветата Заповед. Нейната цел и същност. Същността на Заповедта 
– омраза към лъжата, стремеж към истината. Два вида лъжа. Публично и частно 
свидетелство. Справедливостта на тази Заповед.  

48. Колко многобройни са нарушенията на тази Заповед.  

 Злословие.  
 Лоши думи – противни на служението на християнската любов. 
 Циничност или подигравки. 
 Клюкарско любопитство и осъдителност.  

49. Изложение на Десетата Заповед. Нейната цел и същност. Какво означава 
“пожелание.” Разлика между “намерение” и “пожеланието,” което е осъдено тук.  

50. Защо Бог изисква толкова чистота. Възражение. Отговор. Главното нещо, което се 
препоръчва тук, е любовта към ближния. Защо са споменати къщата, жената, 
слугата, слугинята, вола, магарето и т.н. Неправилното разделяне на тази 
Заповед на две.  

51. Последната част от главата. Целта на Закона. Доказателство. Обобщение на 
Десетте Заповеди. Законът ни дава не просто основни начала и първоначални 
принципи, а съвършен стандарт за праведност, основан върху Божията чистота.  

52. Защо в Евангелията и Посланията се споменава само Втората Плоча, но не и 
Първата. Същото нещо се вижда и в Пророците.  



53. Опровержение на едно възражение срещу казаното в предишния раздел.  

54. Поведението, което е надлежно управлявано от Божия Закон, се характеризира с 
любов към ближния. Това се нарушава от онези, които отдават първостепенно 
значение на себелюбието. Опровержение на техния възглед. 

55. Кой е наш ближен. Двойната заблуда на схоластиците по този въпрос. 

56. Тази заблуда се състои,  

I. В превръщането на постановленията в правила, които да се спазват от монасите. 

57. Опровержение на тази заблуда от Писанието и древните Теолози. Осуетяване на 
едно софистично възражение.  

58. Заблудата на Схоластиците се състои,  

II. В определянето на скритото нечестие и пожелание като дребни грехове. 
Опровержение, основано върху,  

1. Разглеждане на целия Декалог.  
2. Свидетелството на един Апостол.  
3. Авторитета на Христос.  
4. Естеството и величието на Бога.  
5. Присъдата против греха.  

59. Заключение.  

(Писаният Морален Закон е изявление на естествения закон, 1-2) 

 
1. Какво означават за нас Десетте Заповеди? 

Вярвам, че тук няма да бъде неуместно да направим въведение към Десетте 
Заповеди на Закона и да дадем кратко изложение на всяка от тях. По този начин ще 
стане по-ясно, че поклонението, което Бог първоначално е наредил, е все още в сила 
(тема, по която вече говорих); и тогава ще бъде потвърдена и една втора точка, а 
именно, че от Закона евреите научиха не само в какво се състои истинското 
благочестие, но като чувствуваха своята неспособност да го спазват, бяха обладани от 
страха от осъждението и така, дори против своята воля, биваха привлечени към 
Посредника. Като дадохме обобщение на това, което представлява истинското 
познание за Бога, ние показахме, че не можем да си съставим никакво правилно 
познание за Бога, без да се почувствуваме смалени пред Неговото величие и задължени 
да Му служим. По отношение на познание за самите себе си показахме, че то се състои 
главно в отхвърлянето на всяка идея за нашата собствена сила, и в събличането от себе 
си на всяка увереност в нашата собствена праведност, докато от друга страна, под 
пълното съзнание за нашите нужди, се учим на истинско смирение и себепринизяване. 
Господ извършва тези двете чрез Своя Закон, първо, когато, като утвърждава Своето 
право да получи нашето покорство, той ни призовава да почитаме Неговото величие, и 
постановява поведение, чрез което се изявява това почитане; и второ, когато, като 



прогласява правилото на Своята справедливост (правило, срещу чието поправление 
нашето естество, бивайки паднало и извратено, непрекъснато се противи, и чието 
съвършенство нашата сила, бивайки немощна и безсилна да върши добро, е неспособна 
да постигне), ни обвинява в безсилие и неправедност. Нещо повече, самите неща, които 
се съдържат на двете плочи, са ни заповядани от онзи вътрешен закон, за който вече 
казахме, че в известен смисъл е написан и запечатан на всяко сърце. Защото съвестта, 
вместо да ни позволи да закоравим нашите възприятия и да спим непробудно, 
действува като вътрешен свидетел и надзирател, напомня ни за това, което дължим на 
Бога, показва разликата между добро и зло, и с това ни изобличава за нашето 
отстъпление от задълженията. Но човекът, затворен в тъмницата на заблудата, не е 
способен чрез този естествен закон да си състави някаква сносна представа за 
поклонение, което да е приемливо за Бога. Във всяко отношение той е много далеч от 
правилното познание за него. В допълнение, той е така изпълнен с надменност и 
амбиции, и така заслепен от себелюбие, че не е способен да изследва и да се взре в 
самия себе си, за да се научи да смири и принизи себе си, и да признае своето нещастие. 
Затова, като необходимо лекарство, както за нашата тъпота, така и за нашето 
непокорство, Господ ни е дал Своя писан Закон, който чрез своите сигурни 
свидетелства премахва неяснотите на естествения закон, а също, като разтърсва нашия 
сън, създава по-живо и трайно впечатление върху нашите умове. 

2. Неумолимостта на Закона 

Сега е лесно да разберем учението на Закона, а именно, че като наш Създател Бог 
има право да бъде считан от нас за Баща и Господар, и следователно трябва да 
получава от нас страх, любов, почит и слава; дори това, че ние принадлежим на себе си, 
че да следваме хода на своите си страсти, но сме задължени да Му се покоряваме 
безусловно и да работим изцяло за неговото удоволствие. Отново, Законът поучава, че 
правдата и поправлението са наслада, неправдата Му е омразна, и следователно, тъй 
като не трябва в нечестива неблагодарност да се бунтуваме против нашия Създател, 
целият ни живот трябва да протече в развиване на правдата. Защото ако показваме 
дължимата почит само когато предпочитаме Неговата воля пред нашата, следва, че 
единственото законно служение към Него са делата на правда, чистота и святост. Нито 
пък можем да привеждаме като наше извинение, че искаме сила, и като длъжници, 
чиито средства са похарчени, не можем да платим. Не можем да позволим да измерваме 
Божията слава чрез нашите способности; каквито и да сме ние, Той завинаги остава 
същият, приятел на правдата, враг на неправдата, и каквито и да са Неговите 
изисквания към нас, тъй като той може да иска от нас само което е право, ние 
неизбежно сме под естественото задължение да се покоряваме. Нашата неспособност 
да го направим е наш проблем. Ако похотта, в която грехът господствува, така ни 
заробва, че не сме способни да се покоряваме на нашия Баща, няма основание да се 
позоваваме като защита на неизбежността, тъй като тази зла неизбежност е вътре в нас 
и трябва да бъде вменявана на нас самите. 

  



(От него научаваме, че Бог е наш Баща; че е милостив и всесвят; и в Своята 
доброта изисква покорство, 3-5) 

 
3. Строгостта на Закона има положителна цел 

Когато под ръководството на Закона сме достигнали дотам, трябва под същото 
ръководство да продължим, като се взрем сами в себе си. По този начин ние в крайна 
сметка стигаме до два извода: Първо, като съпоставим нашето поведение с правдата на 
Закона, виждаме колко далеч е то от съобразяване с Божията воля, и следователно 
колко недостойни сме да заемем мястото си сред Неговите създания, още по-малко да 
бъдем смятани за Негови синове; и второ, като изследваме нашите собствени сили, 
виждаме как те не само са неспособни да изпълнят Закона, но и са напълно нищожни. 
Неизбежното следствие трябва да е недоверие в нашата собствена способност, а също и 
неспокойствие и треперене на ума. Съвестта не може да почувствува товара на своята 
вина без веднага да усети и Божието осъждение, а усещането за това осъждение 
неизменно събужда ужас от смъртта. По същия начин, доказателствата за нашето 
крайно безсилие трябва незабавно да родят отчаяние от нашата собствена сила. И двете 
чувства произвеждат смирение и принизяване, и така грешникът, ужасен от очакването 
на вечната смърт (която той вижда като справедливо надвиснала над него поради 
неговите нечестия), се обръща към Божията милост като единствено безопасно 
убежище. Като чувствува своята крайна неспособност да плати това, което дължи към 
Закона, и така се отчайва от самия себе си, той се замисля и се моли и търси помощ от 
друго място. 

4. Обещания и заплахи 

Но Господ не смята за достатъчно да внушава почит към Своята справедливост. За 
да изпълни нашите сърца с любов към Него и в същото време с омраза към нечестието, 
Той добавя обещания и заплахи. Тъй като очите на нашия ум са твърде замъглени, за да 
бъдат привлечени само от красотата на доброто, в Своята велика щедрост нашият най-
милостив Баща е счел за угодно да ни примами към любов и копнеж за него чрез 
надеждата за награда. Затова Той заявява, че в Него са скрити наградите за 
добродетелта, че никой, който показва покорство на Неговите заповеди, няма да се е 
трудил напразно. От друга страна, Той прогласява не само че нечестието е омразно в 
Неговия поглед, но и че няма да избегне безнаказано, защото Той самият ще бъде 
възмездител на Своето оскърбено величие. За да ни насърчи по всякакъв начин, Той 
обещава настоящи благословения и вечно щастие за покорството на онази, които 
спазват Неговите заповеди, а заплашва нарушителите с настоящи страдания, както и с 
наказанието на вечната смърт. Обещанието, “Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите 
Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее” (Лев. 18:5), и съответно на това 
заплахата, “Душата, която греши, тя ще умре” (Езек. 18:4, 20); несъмнено сочат към 
бъдещ живот и смърт, и двете без край. Но макар във всеки текст, където се споменават 
Божието благоволение или гняв, едното говори за вечен живот, а другото за вечно 
унищожение, в същото време Законът изброява дълъг списък от настоящи 
благословения и проклятия (Лев. 26:4; Вт. 28:1). Заплахата свидетелствува за 
безгрешната чистота на Бога, която не може да понася нечестие, докато от своя страна 
обещанията свидетелствува за Неговата безкрайна любов към правдата (която той не 
може да остави без награда), и Неговата чудна доброта. Тъй като сме Му задължени с 
всичко, което имаме, Той има съвършеното право да изисква всичко от нас като дълг; и 



както при дълг, плащането не заслужава награда. Затова Той отива по-далеч от Своето 
право, като раздава награди за услуги, които не се дават доброволно, като че ли те не са 
плащане на дълг. Вече отчасти описахме размера на тези услуги сами по себе си, и той 
ще стане още по-ясен на съответното място. Засега е достатъчно да помним, че 
обещанията на Закона не са дребна препоръка за правдата, тъй като те показват колко 
много е угодно на Бога спазването на Закона, докато обявените заплахи са 
предназначени да създадат още по-голямо отвращение към неправдата, за да не би 
грешникът да се впусне в удоволствията на порока и да забрави осъждението, което 
божественият Законодател е приготвил за него. 

5. Законът е достатъчен 

Господ, като ни е дал съвършено правило за праведност, го е определил във всички 
негови части като Своята воля, и по този начин ни е показал, че за Него няма нищо по-
приемливо от покорството. Осъзнаването на това е силно необходимо, тъй като в 
своята необузданост човешкият ум непрекъснато измисля различни начини на 
поклонение като средство за спечелване на Божието благоволение. Тъй като тази 
нерелигиозна имитация на религия е вложена в човешкия ум, мами ни на всяка възраст 
и продължава да го прави, хората винаги копнеят да измислят някакъв начин да 
придобият правда без одобрението на Божието Слово. Затова в онези правила, които от 
всички се смятат за добри дела, постановленията на Закона заемат само малко място, а 
почти всичко останало е заето от това безкрайно множество от човешки измишления. 
Но именно тази разпуснатост е това, което Мойсей искаше да обуздае, когато след 
прогласяване на Закона се обърна така към хората: “Внимавай и слушай всички тия 
думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на децата ти след теб завинаги, когато 
вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог.” “Внимавайте да вършите 
всичко, което ви заповядвам; да не добавяш към него, нито да отнемаш от него” (Вт. 12 
28-32). Преди това, след като задава въпроса, “Кой народ е толкова велик, че да има 
такива справедливи постановления и съдби, какъвто е целият този Закон, който излагам 
пред вас днес?” той добавя, “Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не 
би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти, 
през всичките дни на живота ти” (Вт. 4:8, 9). Като предвижда, че израилтяните няма да 
се успокоят, но след като получат Закона, ще родят нови видове неправда, ако не им 
бъде твърдо забранено, Бог заявява, че Законът обхваща съвършената праведност. Това 
трябваше да бъде най-могъщото възпиране, но въпреки това те не се въздържаха от 
тази самонадеяност, която беше така твърдо забранена. Какво да правим ние? Ние 
определено сме под същото задължение, както са и те; защото не може да има 
съмнение, че изискването за абсолютно съвършенство, което Бог направи в Своя Закон, 
е завинаги в сила. Незадоволени от това, обаче, ние усилено се трудим да измисляме и 
изковаваме безкрайно разнообразие от добри дела, едно след друго. Най-доброто 
средство против този порок би било едно постоянно и дълбоко вкоренено убеждение, 
че Законът е даден от небето, за да ни научи на съвършената праведност; че от него 
научаваме само тази праведност, която Божията воля изрично заповядва; и 
следователно е суетно чрез нови форми на поклонение да се опитваме да придобиваме 
благоволението на Бога, Чието истинско поклонение се състои само в покорство; или 
по-скоро, че да гоним добри дела, които не са предписани от Божия Закон, е нетърпимо 
нарушение на истинската и божествена праведност. Августин напълно правилно казва 
на едно място, че покорството, което отдаваме на Бога, е баща и пазител; а на друго, че 
то е извор на всички добродетели. 



(Той трябва да бъде разбиран и тълкуван духовно, според намерението на 
Законодателя, 6-10) 

 
6. Тъй като Законът е Божий Закон, той има пълни права над нас 

След като обясним Божия Закон, ще може да се разбере по-лесно и с по-голяма 
полза това, което преди казахме за неговото действие и употреба. Но преди да 
продължим с разглеждане на всяка отделна заповед, ще бъде уместно да предприемем 
едно общо изследване на всички заповеди. В началото доказахме, че в Закона 
човешкият живот бива обучаван не просто във външна почтеност, но и във вътрешна 
духовна праведност. Макар никой да не може да отрече това, пак твърде малко хора 
прилежно го изпълняват, защото не размишляват за Законодателя, Чийто характер 
определя характера на самия Закон. Признавам, че ако някой цар издаде указ, 
забраняващ убийството, прелюбодейството и кражбата, няма да се нанася наказание 
върху човека, който само чувствува копнеж към тези пороци, но не ги е извършил в 
действителност. Причината е, че човешкият законодател не може да наложи своята 
загриженост по-далеч от видимия ред, и следователно неговите постановления не са 
нарушени, ако няма видими действия. Но Бог, от Чиито очи нищо не може да се скрие, 
и Който не гледа толкова на външната показност, колкото на чистота на сърцето, под 
забраната срещу убийство, прелюбодейство и кражби включва гнева, омразата, 
похотта, завистта и всички други подобни неща. Тъй като е духовен Законодател, Той 
говори както към тялото, така и към душата. Убийството, което душата извършва, е 
гневът и омразата; кражбата е завистта и скъперничеството; а прелюбодейството е 
похотта. Може да се твърди, че човешките закони се отнасят за намеренията и 
желанията, не за случайни събития. Аз приемам това, но тогава тези намерения и 
желания трябва да се изразят външно. Те отчитат злобата, с която е извършено 
деянието, но не разследват скритите мисли. Затова техните изисквания са изпълнени 
тогава, когато ръката просто се въздържа от престъпление. Обратното, тъй като 
небесният Закон важи за нашите умове, първото нещо, необходимо за дължимото 
спазване на Закона, е да възпре нашите умове. Но мнозинството от хората, тъй като е 
стремят да прикрият своето непочитание към Закона, само принуждават своите ръце и 
крака и други части от тялото към някакво спазване, но в същото време държат сърцето 
напълно отчуждено от всякакво покорство. Те смятат, че е достатъчно внимателно да 
скрият от човека това, което вършат в Божия поглед. Като чуват заповедите, “Не 
убивай,” “Не прелюбодействувай,” “Не кради,” те не вадят меча от ножницата за да 
убиват, нито замърсяват телата си с блудници, нито простират ръцете си към имота на 
други хора. Дотук добре; но с цялата си душа те издишват убийство, кипят в похот, 
отправят алчно око към имота на ближния си, и с готовност го поглъщат. Така 
всъщност липсва главното нещо, което Законът изисква. Тогава откъде идва тази 
чудовищна глупост, освен че те са изгубили от поглед Законодателя, и си съставят 
представа за правдата според техните собствени страсти? Павел енергично се противи 
на това, когато заявява, че “Законът е духовен” (Рим. 7:14); показвайки, че той не само 
изисква покорство на душата, ума и волята, но и заповядва ангелска чистота, която, 
изчистена от всяка мръсотия на плътта, носи в себе си само Духа. 

7. Христос възстанови правилното разбиране на Закона 

Като казваме, че това е значението на Закона, ние не измисляме някакво наше ново 
тълкувание; ние само следваме Христос, най-добрия тълкувател на Закона (Мат. 5:22, 



28, 44). Тъй като фарисеите бяха внушили на хората погрешната представа, че всеки, 
който във външните си действия не прави нищо против Закона, изпълнява Закона, Той 
обявява това за най-опасна заблуда, и заявява, че дори похотливият поглед е 
прелюбодейство, и дори омразата към брата е убийство. “Който се гневи на брата си 
без причина, излага се на съд”; който чрез шепнене или мърморене обижда, “излага се 
на съда”; който чрез упреци и злословие даде място на открит гняв, “излага се на 
огнения ад.” Онези, които не осъзнават това, твърдят, че Христос е само втори Мойсей, 
даващ евангелския закон, просто за да допълни недостатъците на Мойсеевия Закон. От 
това идва и общоприетият предразсъдък относно съвършенството на Евангелския Закон 
и неговото превъзходство над Мойсеевия Закон. Тази идея е в много отношения 
гибелна. Защото от самия Мойсей става ясно, когато стигнем до обобщение на неговите 
постановления, каква голяма обида е това срещу Божия Закон. Тя определено намеква, 
че святостта на бащите под Закона не е нищо друго освен лицемерие, и че ни отклонява 
от вечното правило на правдата. Обаче е много лесно да опровергаем тази заблуда, 
която следва от предположението, че Христос е добавил нещо към Закона, докато Той 
всъщност го възстанови в неговата цялост, като го издигна и пречисти когато беше 
скрит под заблуди и замърсен от кваса на фарисеите. 

8. Пътища към правилния смисъл на Закона 

Следващата бележка, която ще направим, е, че в изискванията и забраните на 
Закона винаги има нещо повече от това, което е изразено с думи. Това, обаче, не трябва 
да се разбира като превръщане в някакъв вид “Лесбоски закон”1; и така, като 
произволно изкривяваме Писанията, да ги правим да приемат всякакъв смисъл, какъвто 
ни е изгоден. Като допускат тази прекомерна свобода в Писанията, някои хора 
намаляват техния авторитет, а други губят всякаква надежда, че ще могат да ги 
разберат. Затова, ако е възможно, трябва да открием някакъв път, който да ни води с 
прави и уверени стъпки към Божията воля. Казвам, че трябва да разсъдим доколко 
можем да позволим на тълкуванието да отиде отвъд буквалното значение на думите, 
като все още е явно, че никакви човешки измишления не са добавени към Божия закон, 
но вярно е изявен чистият и истински смисъл на Законодателя. Вярно е, че в почти 
всички заповеди има лаконични изрази, и следователно всеки би станал смешен, ако се 
опита да ограничи духа на Закона до точната буква на думите. Ясно е, че едно трезво 
тълкувание на Закона трябва да се простира отвъд тях, но не е ясно докъде, ако не се 
приеме някакво правило. Според най-доброто правило би било да се ръководим от 
принципа на заповедта, а именно, за всяка да разгледаме каква е целта, с която е дадена. 
Например, всяка заповед или изисква, или забранява; и естеството на всяка незабавно 
се вижда, когато приемем като цел на заповедта нейния принцип. Така целта на Петата 
Заповед е да отдаваме почит на онези, които Бог е дарил с почит. Следователно 
обобщението на заповедта е, че е правилно само по себе си, и е угодно на Бога, да 

                                                            
1 Lesbia Regula, “по лесбоския закон” – когато нещата се обръщат наопаки, когато теорията се приспособява към 

фактите, а не фактите към теорията, когато законът се нагажда според поведението, а поведението не се управлява 
според закона; или когато владетелят се приспособява към поведението на народа, макар да е по-уместно простите 
хора да управляват своето поведение според волята на владетеля; разбира се, само ако владетелят има за цел на 
своето управление правилното поведение. Аристотел споменава това понятие в своята Етика, Глава 5: “Защото 
правилото на това, което е неопределено, също е само по себе си неопределено, като оловната мярка, използвана в 
архитектурата на остров Лесбос; мярката се променя, за да се нагоди към формата на камъка, и вече не е мярка.” 
Bietenholz, Peter G. et al. eds. Collected Works of Erasmus: Adages [i] to [v] 100 (Toronto: University of Toronto Press, 
1982), p. 465. Бел. прев. 

 



почитаме онези, на които Той е дал някакво достойнство; че да презираме и да се 
бунтуваме против такива хора е противно на Него. Принципът на Първата Заповед е, че 
трябва да се покланяме само на Бога. Следователно обобщението на Заповедта е, че 
истинското благочестие, или с други думи, истинското поклонение на Божеството, е 
приемливо за Него, а безбожието е омразно. Така във всяка от заповедите трябва да 
виждаме първо естеството, с което се занимава, а след това да откриваме нейната цел, 
докато открием кое е това, което Законодателят обявява като угодно или неугодно за 
него. Само трябва да помним, че трябва да разсъждаваме от постановлението към 
неговата противоположност по този начин: Ако това е угодно на Бога, тогава неговата 
противоположност е неугодна на Бога; ако това е неугодно, неговата 
противоположност е угодна; ако Бог заповядва това, Той забранява противното; ако 
забранява това, заповядва противното. 

9. Заповед и забрана 

Това, което сега само бегло засягаме, ще стане съвършено ясно в хода на нашето 
разглеждане, като се запознаем с изложението на Заповедите. Затова е достатъчно само 
да засегнем този предмет; но може би нашето последно твърдение ще изисква да бъде 
накратко доказано, тъй като иначе би могло да не бъде разбрано, или дори да е 
разбрано, но в самото начало да изглежда необосновано. Няма нужда да доказваме, че 
когато доброто е заповядано, противното му зло е забранено. Всеки признава това. Без 
много трудност всеки ще признае също, че когато злото е забранено, неговата 
противоположност е заповядана. Всъщност, общоприето схващане е, че порицанието на 
порока е похвала на добродетелта. Ние обаче имаме предвид доста повече отколкото се 
разбира под тези изрази. Когато се говори за конкретна добродетел като 
противоположна на конкретен порок, обикновено се има предвид само въздържание от 
този порок. Ние твърдим, че това отива по-далеч и означава противоположно 
задължение и положителни действия. Така заповедта, “Не убивай,” ще бъде възприета 
от мнозинството от хората като заповед да се въздържат от всякакво нараняване и 
всякакво желание да причиняват нараняване. Аз твърдя, че това означава много повече, 
че трябва да подпомагаме живота на нашия ближен чрез всяко средство, което е на 
наше разположение. И за да не твърдя нещо без да давам своите основания, ще го 
докажа по този начин: Бог ни забранява да нараняваме или удряме брата си, защото 
неговият живот трябва да е мил и скъпоценен за нас; и следователно, като ни забранява 
това, Той в същото време изисква всички служения на любовта, които могат да 
допринесат за неговото запазване. 

10. Чрез своя силен език Законът ни стряска, за да се отвращаваме още повече от 
греха 

Но защо Бог дава така Своите заповеди, като че ли на части, използвайки лаконични 
изрази с по-широк смисъл от действително изразения? Дадени са много причини, но 
тази ми изглежда най-добрата: Тъй като плътта винаги е готова да смекчава 
отвратителния характер на греха (ако не е направена чувствителна към неговия допир) 
и да го прикрива с благовидни извинения, Господ чрез примери показва това, което е 
най-мръсно и най-нечестиво при всеки вид престъпление, за да може представата за 
него да разтърси слушателя, и да внуши в неговия ум още по-дълбока погнуса от греха. 
Като си съставяме оценка за греховете, ние често допускаме да си въобразяваме, че 
колкото са по-скрити греховете, толкова по-малко отвратителни са. Господ разсейва 
тази заблуда като ни привиква да отнасяме цялото множество грехове към конкретни 



общи принципи, което възхитително показва каква голяма степен на нечистота има във 
всеки един грях. Например, гневът и омразата не изглеждат толкова лоши когато биват 
наричани със своите имена; но когато са забранени под понятието убийство, ние по-
добре разбираме колко омразни са те пред Бога, Който ги поставя в една и съща група с 
това ужасяващо престъпление. Повлияни от Неговата преценка, ние научаваме себе си 
да преценяваме по-точно отвратителността на онези престъпления, които преди това са 
ни изглеждали дребни. 

(Двете Плочи на Закона, и правилното разпределение на заповедите в тях, 11-12) 

 
11. Двете Плочи 

Сега ще бъде уместно да разгледаме какво означава разделянето на Божия Закон на 
Две Плочи. Всички хора със здрав разум ще признаят, от официалния начин, по който 
се споменават тези Две Плочи, че това не е станало случайно или без причина. 
Всъщност, причината е толкова очевидна, че не ни оставя място за съмнение. Бог така е 
разделил Своя Закон на две части, съдържащи съвършено правило за праведност, че да 
определи на първо място религиозните задължения, които се отнасят конкретно за 
Неговото поклонение, и на второ задълженията на любовта, която дължим към хората. 
Първостепенната основа на правдата несъмнено е в поклонението пред Бога. Когато то 
бъде подкопано, всички други части на правдата се разрушават на парчета, и 
развалините биват пръснати и унищожени. Каква правда е това да не извършваш 
кражби и грабежи, ако в същото време чрез безбожно светотатство ограбваш Бога от 
Неговата слава? Или да не замърсяваш тялото си с блудство, ако омърсяваш Неговото 
свято име с богохулство? Или да не отнемаш човешки живот, но да се стремиш да 
отсечеш и унищожиш съзнанието за Бога? Следователно е суетно да говорим за 
праведност без религия. Такава праведност не е по-красива от обезглавен труп. Нито 
пък религията е само главата: Тя е самата душа, чрез която цялото живее и диша. Без 
страх от Бога хората не спазват справедливостта и любовта дори едни към други. 
Затова казваме, че поклонението пред Бога е началото и основата на правдата; и че там, 
където то липсва, всяка справедливост, или въздържание, или умереност сред самите 
хора са празни и произволни пред Бога. Ние го наричаме извор и душа на правдата, 
защото когато хората почитат Бога като Съдия за добро и зло, те се научават да живеят 
заедно умерено и без да си вредят един на друг. Затова в Първата Плоча Той ни учи как 
да развиваме нашето благочестие и на съответните задължения на религията, в която се 
състои Неговото поклонение; във Втората показва как поради страх от Неговото име 
трябва да се държим към нашите ближни. Затова, както разказват Евангелистите (Мат. 
22:37; Лука 10:27), нашият Спасител обобщи целия Закон в две точки, а именно, да 
обичаме Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и всичката си сила, и да обичаме 
ближния си както себе си. Виждаме как от двете части, в които Той обобщава целия 
Закон, Той посвещава едната на Бога, а другата на човечеството. 

12. Разпределението на заповедите в двете Плочи 

Но макар че целият Закон се съдържа в две точки, все пак, за да премахне всеки 
повод за извинение, Господ намира за правилно да изрази по-пълно и ясно в Десет 
Заповеди всяко нещо относно почитта, страха и любовта към Него, както и всяко нещо 
относно любовта, която Той заради Себе Си ни заповядва да имаме към нашите 
ближни. Нито пък е безполезно занимание да разглеждаме разделението на заповедите, 



като помним, че това е едно от тези неща, в които всеки човек трябва да има пълна 
свобода за преценка, и заради което разликата във възгледите не трябва да води до 
спорове. Наистина, трябва да направим тази забележка, за да не би разделението, което 
ще възприемем, да причини изненада или присмех в читателя, като нещо ново или като 
скорошно изобретение. Няма място за спорове относно факта, че Законът е разделен на 
десет глави, тъй като това многократно е потвърдено от Божия авторитет. 
Следователно въпросът не е относно броя на частите, а относно метода на разделяне. 
Онези, които възприемат разделение, поставящо три заповеди в Първата Плоча и 
захвърлящо останалите седем във Втората Плоча, изтриват от списъка заповедта 
относно изображенията, или най-малкото я прикриват под Първата Заповед, макар че 
не може да има съмнение, че тя е изрично поставена от Бога като отделна заповед; 
докато Десетата, която забранява да пожелаваме това, което принадлежи на нашия 
ближен, те нелепо разделят на две. Нещо повече, скоро ще стане явно, че този метод на 
разделяне е бил непознат за онази по-чиста епоха. Други броят четири заповеди в 
Първата Плоча, както ние правим, но за първа заповед поставят уводното обещание, без 
да добавят постановлението. Но тъй като аз трябва да твърдя, освен ако бъда убеден 
чрез ясно доказателство в обратното, че “десетте думи,” споменати от Мойсей, са Десет 
Заповеди, и понеже виждам този брой подреден в най-възхитителен ред, докато 
оставям другите да следват своите собствени възгледи, аз трябва да следвам това, което 
ми изглежда по-основателно, а именно, че това, което те правят да бъде първа заповед, 
е по естество предисловие към целия Закон, че след това следват четири заповеди в 
Първата Плоча, и шест във Втората, в реда, по който ще бъдат разгледани тук. Ориген 
възприема това разделение без спорове, показвайки, че по негово време то е било 
общоприето. То е също възприето от Августин в неговата книга към Бонифаций, 
където, като изброява заповедите, той следва този ред: Нека да се покоряваме 
религиозно само на Бога, нека да не се покланяме на идоли, нека да не използваме 
напразно Божието име; докато преди това отделно споменава особената заповед за 
Съботата. Наистина, на друго място той изразява одобрение към първото разделение, 
но на твърде нестабилна основа, че чрез числото три (като прави Първата Плоча да се 
състои от три заповеди) ще се изяви по-добре тайната на Триединството. Дори тук, 
обаче, той не скрива своето мнение, че в други отношения нашето разделяне е по-близо 
до неговия възглед. Освен тях имаме подкрепа от автора на един незавършен труд 
върху Матей. Йосиф Флавий, без съмнение с общото съгласие на своята епоха, поставя 
по пет заповеди във всяка плоча. Това, освен че е противно на разума, тъй като обърква 
разликата между благочестие и любов, също е опровергано от авторитета на нашия 
Спасител, Който в Матей поставя заповедта да почитаме родителите си в списъка на 
тези, които принадлежат на Втората Плоча (Мат. 19:19). Нека сега чуем Бог да говори 
със Своите собствени думи. 

  



(Подробно изложение на всяка Заповед, 13-50) 

Първа Заповед.  

Аз съм Господ твоят Бог, Който те изведох от Египетската земя, от дома на 
робството. Да нямаш други богове освен Мен. 

13. Предисловието (“Аз съм Господ твоят Бог. . . .”) 

Дали ще приемете първото изречение като част от заповедта, или ще го четете 
отделно, за мен е безразлично, ако приемете, че то е като предисловие към целия Закон. 
Когато установяваме закони, първото нещо, срещу което трябва се пазим, е те да не 
бъдат веднага анулирани поради пренебрежението на хората. Затова Господ още в 
началото полага грижи това да не става със Закона, като го въвежда с тройна подкрепа. 
Той приписва на Себе Си властта и правото да заповядва, за да внуши на избрания 
народ необходимостта от покорство; полага обещание за благоволение, като средство 
да ги примами да следват святостта; и им напомня за Своята доброта, за да ги изобличи 
за неблагодарност, ако не Му се отплатят подходящо. Името “Господ” означава власт и 
законно господство. Ако всички неща са от Него и съществуват чрез Него, те трябва по 
правило да се отнасят към Него, както Павел казва (Рим. 11:36). Следователно, това 
име е достатъчно само по себе си да ни доведе под властта на Божието величие; защото 
би било чудовищно да желаем да се освободим от господството на Този, без Когото 
дори не можем да съществуваме. 

14. “Аз съм Господ твоят Бог” 

След като показва, че има право да заповядва и да изисква покорство, Той след това, 
за да не изглежда, че принуждава хората чрез обикновена неизбежност, а за да ги 
насърчи, благодатно заявява, че Той е Богът на Църквата. Защото начинът на 
изразяване предполага, че има взаимовръзка в обещанието, “Аз ще бъда техен Бог, и те 
ще бъдат Мои хора (Ер. 31:33). От това Христос извлича безсмъртието на Авраам, Исак 
и Яков, от факта, че Бог обявява Себе Си за техен Бог (Мат. 22:52). Това същото, както 
да каже, избрах ви за Себе Си като хора, на които не само ще покажа добро в 
настоящия живот, но и ще даря с щастие в бъдещия живот. Целта, определена в това, се 
разкрива в различни текстове на Закона. Защото когато Господ е милостиво 
снизходителен да ни зачита дотам, че да ни приеме като съучастници с Неговия избран 
народ, Той ни избира, както Мойсей казва, “да бъдем свят народ,” “Негов собствен 
народ,” да “пазим всички Негови заповеди” (Вт. 7:6; 14:2; 26:18). От това идва и 
увещанието, “Бъдете святи; защото Аз, Господ, съм свят” (Лев. 19:2). Тези две 
съображения съставляват основата на предупреждението, “Син почита баща си, и слуга 
господаря си; но ако Аз съм Баща, къде е почитта към Мен? И ако съм Господар, къде е 
страхът от Мен?” (Мал. 1:6). 

15. “Който те изведе от Египетската земя, от дома на робството” 

След това следва напомняне за Неговата доброта, което трябва да произведе в нас 
впечатление, достатъчно силно, както е силно отвращението, с което се посреща 
неблагодарността дори сред хората. Вярно е, че Той напомня на Израел за едно 
скорошно избавление, но това беше избавление, което, като се има предвид неговата 
чудна величина, трябва завинаги да се помни до най-далечното потомство. Нещо 



повече, той е дълбоко свързано с конкретната тема. Защото Господ показва, че те са 
били избавени от нещастно робство, за да се научат да отдават подходящо покорство и 
подчинение към Него като източник на тяхната свобода. По същия начин, за да ни 
запази в истинско поклонение пред Себе Си, Той често описва Себе Си с определени 
имена, които разграничават Неговата свята Божественост от всички идоли и измислени 
богове. Защото, както преди отбелязах, нашата склонност към суета и самонадеяност е 
такава, че като се спомене Божието име, нашите умове, неспособни да се пазят от 
заблуда, незабавно се отвличат в някаква празна измама. За да даде лекарство срещу 
тази болест, Бог разграничава Своята божественост чрез определени имена, и така ни 
ограничава в определени граници, за да не се скитаме насам-натам и да си измисляме 
някакво ново божество, изоставяйки живия Бог; и така да си направим идол. По тази 
причина винаги когато Пророците Го представят правилно пред нас, те Го обличат и 
обграждат с онези качества, чрез които Той изяви Себе Си на народа на Израел. Когато 
бива наречен Бог на Авраам, или Бог на Израел, когато е застанал в Храма в Ерусалим, 
между херувимите, тези и подобни начини на изразяване не Го ограничават до едно 
място или до един народ, а се използват само с цел да съсредоточат нашите мисли 
върху този Бог, Който така е изявил Себе Си в завета с Израел, че да направи незаконен 
всеки повод за отклонение от точното описание, дадено на Неговия характер. Затова 
нека да разберем, че избавлението се споменава за да бъдат принудени евреите с по-
голямо желание да се покорят на този Бог, Който с право ги обявява за Своя 
собственост. И отново, вместо да си въобразяваме, че това няма нищо общо с нас, 
трябва да разсъдим, че робството на Израел в Египет беше образ на това духовно 
робство, в оковите на което ние всички сме вързани докато небесният възмездител ни 
избави чрез силата на Своята ръка и ни пренесе в Своето свободно царство. Затова, 
както в старите времена, когато искаше да събере пръснатите израилтяни за да се 
поклонят на Неговото име, Той ги избави от нетърпимата тирания на Фараона, така 
всички, които сега Го изповядват, са избавени от смъртната тирания на дявола, на 
когото Египет е само първообраз. Следователно умът на всеки човек трябва да бъде 
подбуден да внимава в Закона, който, както се казва, идва от върховния Цар, от Онзи, 
Който като създаде хората, надлежно ги предопределя и насочва към Себе Си като 
тяхна крайна цел. Казвам, че всеки човек трябва да бърза да прегърне Законодателя, 
тъй като знае, че е специално направен да се покорява на Неговите заповеди, и от Чиято 
доброта очаква в изобилие всяко добро и дори благословено безсмъртие, и на Чиято 
чудна сила и милост е задължен за своето избавление от челюстите на смъртта. 

16. Първата Заповед 

Като е установена и основана властта на Закона, Бог дава Своята Първа Заповед: 

Да нямаш други богове освен Мен. 

Общият смисъл на тази заповед е, че Господ иска само Той да е възвисен в Своите 
хора, и приписва на Себе Си цялото право на собственост над тях. За да бъде така, Той 
ни заповядва да се въздържаме от всякакво неблагочестие и суеверие, чрез което 
славата на Неговата божественост бива принизена или затъмнена; и по същата причина 
изисква от нас да Му се покланяме и да Го възвисяваме с истинска благочестива 
ревност. Използваните ясни думи очевидно се свеждат до това. Защото като виждаме, 
че не можем да имаме Бог без да обхванем всичко, което Му принадлежи, забраната 
против други богове означава, че нищо, което принадлежи на Него, не трябва да бъде 
прехвърляно на друг бог. Задълженията, които имаме към Бога, са неизброими, но 



изглежда не е неуместно да ги сведем до четири групи: Почитание, със 
съпътствуващото го духовно покорство на съвестта, Упование, Призоваване, 
Благодарение. Под Почитание имам предвид обожанието и поклонението, които Му 
отдаваме, когато се прекланяме пред Неговото величие; и затова като част от него 
добавям довеждането на нашите съвести в покорство под Неговия Закон. Упованието е 
уверена почивка в него с признаване на Неговите съвършенства, когато, приписвайки 
на Него всяка власт, мъдрост, правда, доброта и истина, ние считаме себе си щастливи 
да бъдем доведени в общение с Него. Призоваването може да се определи като да се 
отнасяме до Неговата обещана помощ като единственото средство във всеки случай на 
нужда. Благодарението е благодарността, която Му приписва похвалата за всяко наше 
благословение. Тъй като Господ не позволява тези неща да бъдат взети от никое друго 
място, Той изисква те дза бъдат отнасяни единствено към Него. Не е достатъчно да се 
въздържаме от други богове. Едновременно с това трябва да посвещаваме себе си 
изцяло на Него, и да не действуваме като някои безбожни присмивачи, които смятат за 
най-уместно да гледат с присмех на всяко религиозно занимание. Но тук трябва да се 
даде предимство на истинската религия, която ще насочва нашите умове към живия 
Бог. Когато бъдем надлежно изпълнени с познание за Него, цялата цел на нашия живот 
ще бъде да почитаме, да се боим и да се покланяме на Неговото величие, да се радваме 
на дял в Неговите благословения, да прибягваме към Него във всяка трудност, да 
осъзнаваме, хвалим и прогласяваме величието на Неговите дела, да Го правим 
единствена цел на всички наши действия. Освен това трябва да се пазим от суеверие, 
чрез което нашите умове биват отклонени от истинния Бог, и люшкани насам-натам 
сред множество богове. Затова, ако сме задоволени с един Бог, нека си припомняме 
това, което вече отбелязахме, че всички измислени богове трябва да бъдат изхвърлени 
надалеч, за да не бъде осакатявано поклонението, което Той изисква за Себе Си. Не 
трябва да липсва нито частица от Неговата слава; всичко, което Му принадлежи, трябва 
да бъде запазено непокътнато за Него. Думите “освен Мен” служат да увеличат 
негодуванието, тъй като Бог бива подтикнат към ревност винаги когато Го заместваме с 
нашите измислици; точно както невярната съпруга наранява още по-дълбоко сърцето 
на съпруга си, когато нейното прелюбодейство се извършва пред неговите очи. Затова, 
като чрез настоящата си сила и благодат е заявил, че зачита хората, които е избрал, 
сега, за да ги възпре от нечестието на бунта, Бог ги предупреждава, че не могат да 
възприемат други богове без Той да е свидетел и набюдател на това светотатство. Към 
безочието на това се добавя много голямото безбожие да предполагат, че могат да се 
подиграват на Бога със своето отстъпление. Против това Господ заявява, че всичко, 
което замисляме, възнамеряваме или вършим, е открито пред Неговия поглед. Затова 
нашата съвест трябва да стои надалеч дори от най-малката мисъл за бунт, ако искаме 
нашет поклонение да бъде одобрено от Господа. Славата на Неговата Божественост 
трябва да се пази цяла и неомърсена, не само чрез външна изповед, а и пред Неговия 
поглед, който прониква в най-вътрешните кътчета на сърцето. 

  



Втора Заповед.  

Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, 
или което е на земята долу, или което е във водата под земята; да не им се 
кланяш, нито да им служиш. 

17. Духовното поклонение на невидимия Бог 

Както в Първата Заповед Господ заявява, че е един, и освен Него не трябва да се 
покланяме, нито да си измисляме други богове, така тук Той още по-ясно заявява какво 
е Неговото естество и какво е поклонението, с което трябва да Го почитаме, за да не си 
позволяваме да си съставяме някаква плътска представа за Него. Следователно общият 
смисъл на заповедта е, че Той няма да позволи Неговото законно поклонение да бъде 
омърсено със суеверни ритуали. Затова, като обобщение, Той ни призовава напълно да 
се отделим от плътските произволни правила, които нашите глупави умове са склонни 
да измислят след като си съставят някаква чудовищна представа за Божественото 
естество, докато в същото време ни учи на хвалението, което е законно, а именно, 
определеното от Него духовно хваление. Най-чудовищният порок, който тук бива 
забранен, е външното идолопоклонство. Тази заповед се състои от две части. Първата 
обуздава разпуснатата дързост, която иска да подчини необхватния Бог на нашите 
усещания, или да Го представи в някаква видима форма. Втората забранява 
поклонението на изображения по каква да е религиозна причина. Нещо повече, има 
кратко изброяване на всички форми, чрез които Божеството обикновено бива 
представяно от езическите и суеверни народи. Под “всяко нещо, което е на небето 
горе,” се имат предвид слънцето, луната и звездите, може би също птиците, тъй като 
във Второзаконие, където е обяснен смисълът, се споменават птиците, както и звездите 
(Вт. 4:15). Не бих направил тази забележка, ако не съм виждал, че някои нелепо 
прилагат това за ангелите. Пропускам другите подробности, тъй като не е необходимо 
обяснение. Вече показахме достатъчно ясно (Книга 1, гл. 11, 12), че всяка видима 
форма на Божеството, която човекът си измисля, е напълно противна на Божието 
естество; и следователно, винаги, когато се появят идолите, истинската религия бива 
извратена и замърсена. 

18. Заплахите във Втората Заповед 

Приложената заплаха би трябвало да има сериозно въздействие да ни събуди от 
нашия сън. Тя е следната: 

Аз, Господ твоят Бог, съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите 
върху децата до третото и четвъртото поколение на ония, които Ме мразят, а 
показвам милости към хиляди на ония, които Ме обичат и пазят Моите заповеди. 

Смисълът тук е, че нашето задължение е да се облягаме само на Него. За да ни 
подбуди да правим това, Той заявява Своята власт, която няма да позволи да бъде 
безнаказано наранена или презряна. Вярно е, думата, която се използва, е “Ел,” което 
означава Бог; но тъй като тя произлиза от дума, която означава “сила,” за да изразя по-
пълно смисъла, не се поколебах да я подчертая. Второ, Той нарича Себе Си “ревнив,” 
защото не би търпял никакви съдружници. Трето, Той заявява, че ще защитава Своето 
величие и слава, ако някой ги предаде на създания или на изваяни образи; и това няма 
да бъде чрез обикновено наказание в кратък период, а такова, което ще се простира до 



третото и четвъртото поколение на онези, които подражават на нечестието на своите 
предци. По същия начин, Той заявява Своята неизменна милост и доброта на 
потомството на онези, които Го обичат и пазят Неговия Закон. Господ много често се 
обръща към нас като съпруг; съюзът, чрез който Той ни свързва със Себе Си когато ни 
приема в скута на Църквата, прилича донякъде на брачния завет, защото е основан 
върху обща вяра. Тъй като изпълнява всички служения на истинен и верен съпруг, Той 
изисква от нас любов и брачно целомъдрие; тоест, душите ни да не блудствуват със 
Сатана, като биват омърсени с нечисти плътски похоти. Затова, когато укорява юдеите 
за тяхното отстъпление, Той се оплаква, че те са отхвърлили целомъдрието и са се 
омърсили с прелюбодейство. Следователно, колкото по-чист и целомъдрен е съпругът, 
токова по-дълбоко бива наранен, когато вижда своята съпруга да се отдава на друг; така 
Господ, Който ни е венчал за Себе Си в истина, заявява, че изгаря от най-гореща 
ревност винаги, когато, пренебрегвайки чистотата на Неговия свят брачен завет, ние се 
омърсяваме с омразни похоти, и особено когато поклонението на Неговата 
Божественост, което трябва да бъде най-внимателно пазено да не бъде опорочено, бива 
отдадено на друг, или замърсено с някакво суеверие; тъй като по този начин ние не 
само нарушаваме нашата брачна клетва, но и омърсяваме брачното легло, като 
допускаме до него чужди хора. 

19. “Който въздавам беззаконието на бащите върху децата. . . .” 

В заплахата трябва да обърнем внимание на смисъла на това, което Бог заявява, че 
ще нанесе нечестието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение. 
Изглежда непоследователно с Божията справедливост да се наказват невинните за 
чужди грешки; и самият Господ заявява, че “синът няма да понесе бащиното 
беззаконие” (Езек. 18:20). Но в същото време често срещаме изявления за запазване на 
наказанието за греховете на бащите за бъдещите поколения. Така Мойсей многократно 
нарича Господа “въздаващ беззаконието на бащите върху децата до третото и 
четвъртото поколение” (Чис. 14:18). Същото казва и Еремия, “Който показваш милост 
към хиляди, а въздаваш беззаконието на бащите в пазвата на децата им след тях” (Ер. 
32:18). Някои се чувствуват дълбоко объркани как да разрешат този проблем, като 
мислят, че то трябва да се разбира само за времеви наказания, за които се казва, че е 
справедливо синовете да понасят греховете на своите родители, защото често биват 
наказвани за тяхната собствена безопасност. Това наистина е вярно; защото Исая 
заявява на Езекия, че неговите деца ще бъдат лишени от царството и отведени в плен за 
греха, който той е извършил (Ис. 39:7); а домовете на Фараона и Авимелех трябваше да 
страдат поради вредите, нанесени на Авраам (Бит. 12:17; 20:3-18). Но опитът да се 
реши проблемът по този начин, е измъкване, а не истинско тълкуване. Защото 
наказанието, заявено тук и в подобни текстове, е твърде голямо, за да бъде ограничено 
в рамките на настоящия живот. Следователно трябва да го разбираме, че проклятие от 
Господа пада справедливо не само върху главата на виновния човек, но също и върху 
неговото потомство. Когато пада, какво трябва да се очаква, освен че бащата, лишен от 
Божия Дух, ще живее напълно престъпно; че синът, по същия начин изоставен от 
Господа поради нечестието на баща си, ще следва същия път към унищожението; и ще 
бъде последван на свой ред от следващите поколения, създавайки потомство от 
злотворци? 

 



20. Въздаването на греховете на бащите върху децата не е ли противно на 
Божията справедливост? 

Първо, нека видим дали такова наказание е непоследователно с Божията 
справедливост. Ако човешкото естество е напълно осъдено, онези, на които Господ не 
дарява общението на Своята благодат, трябва да бъдат обречени на унищожение; и все 
пак, те загиват поради своето собствено нечестие, а не поради несправедливата омраза 
на Бога. Няма основание за спорове и за въпроси защо Божията благодат не им дава 
спасение, както дава на други. Следователно, когато Бог наказва нечестивите и 
престъпниците за техните престъпления като лишава техните семейства от Своята 
благодат за много поколения, който ще посмее да Го обвинява за това най-справедливо 
възмездие? Но някой ще каже, Господ заявява точно обратното, че синът няма да 
страда поради греха на бащата (Езек. 18:20). Да видим предмета на този стих. 
Израилтяните, след като подложени на дълъг период от непрекъснати бедствия, бяха 
започнали да казват като поговорка, че техните бащи са яли киселото грозде, а зъбите 
на децата са изтънели; тоест те, сами по себе си праведни и невинни, плащат 
наказанието за греховете, извършени от техните бащи, и това идва от неутолимия гняв, 
а не от умерената справедлива строгост на Бога. Пророкът заявява, че не е така; че 
биват наказвани за своето собствено нечестие; че не е в съгласие с Божията 
справедливост праведният син да страда за нечестието на престъпния баща; и че в 
тяхното страдание няма нищо такова. Защото ако възмездието, за което сега говорим, 
бива изпълнено когато Бог оттегля от децата на нечестивите светлината на Своята 
истина и другите средства за спасение, единственият начин, по който те биват проклети 
поради нечестието на бащите си, е да бъдат ослепени и изоставени от Бога и така да 
вървят в пътя на своите родители. Така нещастията, от които страдат във времето, и 
унищожението, на което са обречени в крайна сметка, са наказания, нанесени от 
Божията справедливост не за греховете на другите, а за тяхното собствено нечестие. 

21. “А показвам милост към хиляди. . . .” 

От друга страна, има обещание за милост към хиляди – обещание, което често се 
споменава в Писанието и представлява част от тържествения завет с Църквата – “И ще 
бъда Бог на теб и на потомството ти след теб” (Бит. 17:7). Соломон казва относно това, 
“Децата на праведния човек, който ходи в непорочността си, са благословени след 
него” (Пр. 20:7); не само като следствие от религиозното обучение (макар това в 
никакъв случай не е маловажно), а като следствие от благословението, обещано в 
завета, а именно, че Божието благоволение ще обитава завинаги в семействата на 
праведните. Това е превъзходна утеха за вярващите и сериозно основание за страх в 
нечестивите; защото ако след смъртта само спомена за правдата и нечестието имат 
такова въздействие върху действията на Бога, че Неговото благословение почива върху 
потомството на праведните, а проклятието върху потомството на неправедните, много 
повече то ще почива върху главите на самите родители. Въпреки това, обаче, 
потомството на нечестивите понякога се поправя, а това на вярващите се изражда; тъй 
като Всемогъщият тук не е положил неизменно правило, което да ограничава Неговия 
върховен избор. За утеха на праведния и за ужас на грешника е достатъчно, че самата 
заплаха не е безсмислена или нищожна, макар че тя не винаги бива прилагана. Защото, 
тъй като времевите наказания, нанесени върху някои от нечестивите, са доказателство 
за Божия гняв против греха и за бъдещия съд, който в края на краищата ще дойде върху 
всички грешници; дори някои да остават безнаказани до края на живота си, така когато 
Господ дава един пример за благословение върху син заради неговия баща, като му 



показва милост и доброта, това е доказателство за постоянното и неизменно 
благоволение към Неговите поклонници. От друга страна, когато в някой отделен 
случай нанася нечестието на бащата върху сина, Той показва осъждението, което 
очаква всички нечестиви за тяхното нечестие. Главното нещо, което се поучава тук, е 
сигурността на това назакание. Нещо повече, Господ препоръчва богатствата на Своята 
милост като ги простира към хиляди, докато ограничава Своето възмездие до четири 
поколения. 

Трета Заповед.  

Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог. 

22. Тълкуване на Заповедта 

Смисълът на тази заповед е, че величието на Божието име трябва да е свещено. 
Следователно като обобщение, това означава, че не трябва да го омърсяваме, като го 
използваме непочтително или с презрение. Тази забрана включва свързано с нея 
постановление, а именно, че наше задължение и грижа е да се отнасяме към Неговото 
име с религиозно почитание. Следователно е прилично за нас да управляваме своя ум и 
своя език, така че никога да не мислим или говори за Бога и Неговите тайни без почит и 
голяма трезвост, и когато размишляваме върху Неговите дела, никога да нямаме друго 
чувство към Него, освен дълбоко обожание. Казвам, че ние трябва прилежно да 
спазваме тези три неща: Първо, всичко, което нашият ум си представя за Него и което 
нашият език говори за Него, трябва да говори Неговото превъзходство и да 
съответствува на величието на Неговото свято име; накратко, трябва да бъде 
подходящо за издигане на Неговото величие. Второ, не трябва безразсъдно и надменно 
да извращаваме Неговото свято слово и божествени тайни за целите на нашите 
амбиции, алчност или забавление; а, тъй като те носят печата на Неговото достойнство, 
трябва винаги да се отнасяме към тях с дължимата почит и достойнство. Накрая, не 
трябва да принизяваме или да хвърляме ругатни върху Неговите дела, както са склонни 
да Го обиждат нещастниците, а трябва да хвалим всяко действие, което приписваме на 
Него, като мъдро, справедливо и добро. Това означава да освещаваме Божието име. 
Когато действуваме по друг начин, Неговото име бива омърсявано от суетна и 
нечестива злоупотреба, защото бива използвано за цел,, която е чужда на тази, за която 
е осветено. Дори и да няма нещо по-лошо, като бива лишено от своето достойнство, то 
постепенно бива доведено до презрение. Но ако има толкова много зло в безразсъдната 
и неуместна употреба на Божието име, още по-зло е то да бъде използвано за зли цели, 
както правят онези, които го използват в призоваването на мъртви, проклинане, 
запитвания на духове и други нечестиви заклинания. Но Заповедта говори особено за 
клетвите, в които е особено омразна извратената употреба на Божието име; и тя говори 
за това, за да ни възпре по-ефективно от всякакъв вид оскверняване. Че заповедта се 
отнася за поклонението към Бога и почитта към Неговото име, а не за почтеността, 
която всеки човек трябва да показва към другите хора, е видно от това, че нататък, във 
Втората Плоча, има осъждане на клетвопрестъпничеството и лъжесвидетелството, чрез 
което бива ощетено човешкото общество, и че би било излишно повторение, ако в тази 
Заповед също се говори за задължението на любовта към ближния. Нещо повече, това е 
необходимо най-малко за разделението, защото както отбелязахме, Бог с добри 
основания е разделил Своя Закон на две плочи. Следователно изводът е, че тук Бог 
защитава Своите права и защитава Своето свято име, но не поучава задълженията, 
които хората имат към своите ближни. 



23. Клетвата като изповед към Бога 

На първо място трябва да разгледаме какво е клетва. И така, клетва е призоваване на 
Бога за свидетел, че това, което казваме, е вярно. Ругатните, тъй като са очевидно 
обидни за Бога, не са достойни да бъдат причислени сред клетвите. Че клетвата, когато 
бъде правилно положена, е вид поклонение пред Бога, се вижда от много текстове в 
Писанието, както когато Исая пророкува за приемането на асирийците и египтяните за 
участие в завета, като казва, “В оня ден ще има пет града в египетската земя, които ще 
говорят ханаански език, и ще се кълнат в Господа на Силите” (Ис. 19:18). Да се кълнат 
в Господа на Силите тук означава, че ще изповядват вяра в Него. По същия начин, като 
се говори за разширяването на царството на Изкупителя, се казва, “Който благославя 
себе си на земята, ще се благославя в Бога на истината, и който се кълне на земята, ще 
се кълне в Бога на истината” (Ис. 65:16). В Еремия се казва, “И ако научат добре 
поведението на Моите хора, да се кълнат в Моето име, Кълна се в живота на Господа! 
(както научиха Моите хора да се кълнат във Ваал) Тогава и те ще бъдат утвърдени сред 
хората Ми” (Ер. 12:16). Като се позоваваме на името на Господа и като Го призоваваме 
за свидетел, ние всъщност заявяваме своето религиозно посвещение към Него. Защото 
така ние признаваме, че той е вечната и непроменима истина, тъй като ние не само Го 
предпочитаме пред другите като надежден свидетел за истината, но и като единствено 
потвърждение на истината, способен да открие скритите неща и да познава сърцата. 
Когато човешкото свидетелство не успява, ние се позоваваме на Бога като свидетел, 
особено когато нещото, което трябва да се докаже, е скрита в съвестта на човека. 
Поради което Бог бива дълбоко наранен от онези, които се кълнат в други богове, и 
приема такива клетви като доказателство за открит бунт, “Децата ти Ме оставиха, и се 
кълняха в онези, които не са богове” (Ер. 5:7). Отвратителността на престъплението е 
заявена чрез наказанието, присъдено срещу него, “Ще изтребя онези, които се кълнат в 
Господа, и които се кълнат в Мелхом” (Соф. 1:4, 5). 

24. Лъжливата клетва като оскверняване на Божието име 

Като разбираме, че Господ гледа на нашите клетви като на вид божествено 
поклонение, ние трябва да бъдем още по-внимателни да не би те вместо поклонение да 
съдържат обида, презрение или хули. Не е малка обида да се кълнем лъжливо в Него; 
заова в Закона това се нарича осквернение (Лев. 19:12). Защото ако бъде ограбена 
истинността на Господа, какво остава? Без Своята истинност Той не може да бъде Бог. 
Но когато Той бива правен да свидетелствува и одобрява лъжа, това е ограбване на 
истинността на Бога. Затова, когато Исус Навиев искаше да принуди Ахан да признае 
истината, той каза, “Дете мое, въздай сега слава на Господа Израилевия Бог” (Ис.Нав. 
7:19); показвайки, че когато хората се кълнат лъжливо в Него, това е обидно 
непочитание към Бога. И това не е чудно; защото като лъжат, по този начин Неговото 
име бива свързано с лъжа. Че този начин на изразяване е бил общоприет сред юдеите 
винаги, когато някой бива призован на положи клетва, се вижда от подобна форма на 
клетва, използвана от фарисеите, както се вижда в Йоан (Йоан 9:24); Писанието ни 
напомня за предпазливостта, с която трябва да използваме такива изрази като следните: 
“Докато е жив Господ”; “Бог да направи така и да добави”; “Призовавам Бога за 
свидетел на душата ми.” Такива изрази показват, че ние не можем да призоваваме Бога 
за свидетел на нашите твърдения, без да си навлечем Неговото възмездие, ако 
свидетелството ни е лъжливо. 

25. Лекомислената клетва 



Божието име бива осквернявано и опорочавано, когато се използва в клетви, които 
макар и истинни, са излишни. Това също означава да използваме напразно Неговото 
име. Затова не е достатъчно да се въздържаме от лъжливи клетви, ако в същото време 
не помним, че клетвата не е определена или позволена за страсти или удоволствие, а за 
някаква необходимост; и следователно онзи, който я използва по някакви други освен 
необходимите причини, я използва порочно. Нещо повече, не може да се говори за 
никаква необходима причина, ако тя не служи на целите на поклонението или любовта 
към ближния. В това отношение в наши дни се извършва сериозен грях – грях, който е 
още по-нетърпим поради това, че неговата честота го е направила да престане да се 
смята за грях, макар той определено да не се смята за незначителен пред Божия 
съдийски престол. Божието име бива навсякъде осквернявано като се използва 
безразборно в произволни разговори; и не се обръща внимание на това зло, тъй като то 
от дълго време безочливо се радва на безнаказаност. Заповедта на Господа, обаче, 
остава; наказанието също остава, и един ден ще бъде наложено. Върху онези, които са 
използвали напразно Божието име, ще бъде наложено специално възмездие. Друга 
форма на нарушение се изявява, когато с явно безбожие в нашите клетви заместваме 
Бога с Неговите святи служители, като така прехвърляме на тях славата на Неговата 
Божественост. Не е без причина, че Господ със специална заповед изисква от нас да се 
кълнем в Неговото име, и със специална забрана ни забранява да се кълнем в други 
богове. Апостолът ни дава ясно свидетелство за същото, когато казва, че “хората се 
кълнат в някого по-голям,” но че “когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже 
нямаше по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си” (Евр. 6:16, 13). 

26. Проповедта на планината не забранява ли всякакви клетви? 

Анабаптистите, недоволни от тази умерена употреба на клетвите, осъждат всички 
клетви без изключение, на основанието на общата забрана на нашия Спасител, “Но Аз 
ви казвам: Никак да не се кълнете”; “Но говоренето ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото 
е повече от това, е от лукавия” (Мат. 5:34; Яков 5:12). По този начин те неразумно 
превръщат Христос в съблазън, като Го противопоставят на Бащата, като че ли е слязъл 
в света за да отмени Неговите заповеди. В Закона Всемогъщият не само позволява 
клетвата като нещо, което е законно (като това е напълно достатъчно), но в случай на 
необходимост дори я заповядва (Изх. 22:11). Христос отново заявява, че Той и Баща Му 
са едно; че Той само говори това, което Му е заповядано от Неговия Баща; че Неговото 
учение не е Негово, а на Този, Който Го е пратил (Йоан 10:18, 30; 7:16). Тогава какво? 
Да не би да искат да направят Бог да противоречи на самия Себе Си, като веднъж 
одобрява и заповядва едно нещо, а след това да го забранява и осъжда? Но тъй като има 
известна трудност в това, което нашият Спасител казва по въпроса за клетвата, може би 
е уместно да го разгледаме по-подробно. Тук, обаче, никога не бихме могли да 
достигнем до истинския смисъл на думите, ако не осъзнаем целта на Христос и 
предмета, за който Той говори. Неговата цел никога не е била да смекчи или да съкрати 
Закона, а да възстанови неговия истински и правилен смисъл, който е бил силно 
извратен от лъжливите поговорки на книжниците и фарисеите. Ако осъзнаем това, не 
бихме предполагали, че Христос осъди всички клетви, а само онези, които нарушават 
правилата на Закона. От самите клетви е очевидно, че хората са били свикнали да 
смятат за достатъчно да избягват лъжливите клетви, докато Законът не забранява само 
лъжливите клетви, а също празните и излишни клетви. Затова нашият Господ, Който е 
най-добрият тълкувател на Закона, им напомня, че грехът не е само в лъжливата клетва, 
а и в самата клетва. Как така е в клетвата? Именно, като се кълнат за суетни неща. 
Обаче, Той оставя като безопасни и позволени онези клетви, които са определени от 



Закона. Хората, които осъждат клетвите, смятат за непобедими своите аргументи, 
когато се придържат към израза, “никак.” Изразъ не се отнася към думата “кълнете,” а 
към добавените форми на клетви. Защото част от заблудата се състои в тяхното 
предположение, че когато се кълнат в небето и земята, не засягат Божието име. Затова 
Господ, като отсича главния източник на извъртане, ги лишава от всички хитрости, 
предупреждавайки ги да не си въобразяват, че избягват вината като не споменават 
Божието име и се позовават на небето и земята. Защото тук трябва да се отбележи, че 
макар да не се използва Божието име, пак хората се кълнат в Него като използва 
непреки форми, както когато се кълнат в светлината на живота, в хляба, който ядат, в 
своето кръщение и в каква да е друга форма на Божията щедрост към тях. Някои 
погрешно предполагат, че в този текст нашият Спасител смъмря суеверието, като 
забранява на хората да се кълнат в небето, земята и Ерусалим. Но Той всъщност 
опровергава софистичната хитрост на онези, които смятат, че не е суетно да изговарят 
непреки клетви, като си въобразяват, че така избягват святото Божие име, докато 
всъщност това име е написано на всяка от Неговите милости. Различен е случаят, 
когато Бог бива заместен с някой смъртен, жив или мъртъв, или с ангел, както в 
порочната форма на ласкателство в езическите народи, “Заклевам се в живота или 
личността на царя”; защото в този случай лъжливото възвишаване принизява и 
осакатява славата на единия Бог. Но дори когато няма никакво друго намерение, освен 
да се потвърди казаното чрез позоваване на святото Божие име, дори и да се прави 
непряко, пак Неговото величие бива обиждано с всякакви безсмислени клетви. Христос 
лишава от всякакво суетно извинение тази обида като казва, “Никак да не се кълнете.” 
В същия смисъл е текстът, в който Яков използва цитираните по-горе думи на нашия 
Спасител (Яков 5:12). Защото тези безразсъдни клетви винаги са били 
широкоразпространени, въпреки че са оскверняване на Божието име. Ако отнесете 
думата “никак” към самото действие, като че че всяка клетва без изключение е 
незаконна, каква полза от обяснението, което следва веднага след това – нито в небето, 
нито в земята, и т.н.? Тези думи изясняват, че целта е да се опровергаят заяжданията, 
чрез които юдеите смятат, че могат да смекчат своята вина. 

27. Извънсъдебната клетва е също приемлива 

Всеки човек със здрав разум трябва сега да вижда, че в този текст нашият Господ 
просто забранява онези клетви, които са забранени от Закона. Защото Той, Който в 
Своя живот показа като пример образеца на съвършенство, което поучаваше, не се 
противопоставяше на клетвите, когато случаят ги изискваше; и учениците, които 
несъмнено във всичко се покоряваха на Учителя, следваха същото правило. Кой ще 
посмее да каже, че Павел ще се закълне (Рим. 1:9; 2 Кор. 1:23), ако клетвите бяха 
напълно забранени? Но когато случаят го изисква, той се заклева без никакво 
притеснение, а понякога дори проклина. Все още, обаче, не сме приключили с този 
въпрос. Защото някои смятат, че единствените клетви, които не влизат в тази забрана, 
са обществените клетви, като онези, които полагаме пред държавния служител, или 
суверенните държави използват в подписването на договори, или хората полагат, 
когато се заклеват във вярност на своя владетел, или военните клетви на войниците и 
други подобни. Към тази група те прибавят (и правилно) онези клетви в писанията на 
Павел, които свидетелствуват за достойнството на Благовестието; тъй като Апостолите, 
като изпълняват своето служение, не са частни индивиди, а обществени служители на 
Бога. Аз определено не отричам, че такива клетви са най-безопасни, защото те най-
силно са подкрепени от тектовете на Писанието. В неясни дела съдията е задължен да 
изиска клетва от свидетеля; и той от своя страна е задължен да я положи; и Апостолът 



казва, че по този начин се слага край на спора (Евр. 6:16). В тази заповед и двете страни 
биват напълно оправдани. Дори можем да видим, че сред древните езичници 
обществената и тържествена клетва е била дълбоко почитана, докато безразборно 
използваните общоприети клетви са имали малка или никаква стойност, тъй като са 
смятали, че Божеството не се намесва по отношение на тях. Опасно е да осъждаме 
личните клетви, когато са използвани трезво, свято и почтително, в необходими случаи, 
тъй като са подкрепени от разума и чрез примери. Защото ако отделните хора имат 
право в сериозни и важни случаи да се позовават на Бога като Съдия, колко повече 
могат те да се позовават на Него като Свидетел. Вашият брат ви обвинява в лъжа. Вие, 
задължен от дълга на братската любов, се стараете да се очистите от обвинението. Но 
нищо не може да го задоволи. Ако поради неговата упорита злоба вашата репутация е 
изложена на опасност, вие можете безопасно да се позовете на Божия съд, та Бог във 
времето да докаже вашата невинност. Когато се преценят условията, ще се види, че е 
задължително да Го призовем като свидетел; и затова не виждам как може да е 
незаконно това да се направи. И не ни липсват примери. Ако се твърди, че клетвата, 
която Авраам и Исак направиха с Авимелех, беше обществена клетва, то тази, чрез 
която Яков и Лаван се обвързаха във взаимен съюз, беше частна клетва. Вооз, без да е 
обществена личност, по същия начин потвърди на Рут своето обещание да се ожени за 
нея. Също Авдия, един праведен и боящ се от Бога човек, макар и частна личност, като 
искаше да убеди Илия, потвърди думите си с клетва. Затова твърдя, че няма по-добро 
правило от това така да управляваме нашите клетви, че те да не бъдат безразсъдни, 
безсмислени, произволни, от страсти, а да служат за праведни цели; с други думи, да 
защитаваме Божията слава или да помагаме за назиданието на брата си. Това е целта на 
тази Заповед. 

Четвърта Заповед.  

Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да вършиш всичките си 
дела; а на седмия ден, който е почивка на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква 
работа и т.н. 

28. Общо тълкуване 

Смисълът на тази заповед е, че като сме мъртви за нашите страсти и дела, ние 
разсъждаваме върху Божието царство, и за да имаме такова разсъждение, трябва да 
използваме средството, което Бог е определил. Но тъй като тази Заповед е по особен 
начин различна от другите, начинът на изложение трябва да е доста различен. Ранните 
християнски автори са склонни да я наричат преобразна заповед, като съдържаща 
външно спазване на ден, което е премахнато с другите преобрази при идването на 
Христос. Това наистина е вярно; но то оставя половината от въпроса необяснена. 
Затова за нашето изложение трябва да се задълбочим и да обсъдим трите части, от 
които според мен се състои тази заповед. Първо, с почивката на седмия ден 
божественият Законодател иска да даде на народа на Израел образ на духовната 
почивка, чрез който вярващите да изоставят своите собствени дела и да оставят Бог да 
работи вътре в тях. Второ, той иска да има определен ден, в който те да се събират да 
слушат Закона и да изпълняват религиозни ритуали, или поне в който те специално да 
се занимават с размишления върху Неговите дела, и по този начин да се обучават в 
благочестие. Трето, Той иска слугите и тези, които живеят под властта на другите, да 
имат право на ден на почивка и така да имат някакво прекъсване на работата. 



29. Заповедта за Съботата като обещание 

Много текстове ни учат, че това предварително обещание за духовна почивка е 
първостепенно в Съботата. Всъщност, няма друга заповед, чието спазване 
Всемогъщият така строго да налага. Когато иска да каже чрез Пророците, че 
поклонението е напълно извратено, той се оплаква, че съботите са омърсявани, 
нарушавани, неспазвани, неосвещавани; тоест, когато Съботата е пренебрегвана, не 
остава нищо, в което Той да бъде почитан. Той превъзнася нейното спазване с най-
превъзходни думи, и затова сред другите божествени привилегии, верните са поставяли 
изключителна стойност върху откровението на Съботата. В Неемия, левитите в 
народното събрание говорят така: “Ти си им открил Твоята свята Събота и си им 
заповядал постановления, заповеди и закони чрез ръката на Своя слуга Мойсей.” 
Виждате особената почит, която тя има сред всички заповеди на Закона. Всичко това 
възвишава достойнството на тази тайна, което най-възхитително бива изразено чрез 
Мойсей и Езекиил. Така е и в Изход: “Съботите Ми непременно да пазите; защото това 
е знак между Мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че Аз съм Господ, Който 
ви освещавам. Затова да пазите Съботата, защото ви е свята; който я оскверни, 
непременно да се умъртви; защото всеки, който работи в нея, този човек да се изтреби 
измежду хората си. Шест дена да се работи, а седмият ден е събота за свята почивка, 
свята на Господа; всеки, който работи в съботния ден, непременно да се умъртви. 
Затова израилтяните да пазят съботата, като я празнуват във всичките си поколения по 
вечен завет. То е знак между Мен и израилтяните завинаги” (Изх. 31:13-17). Езекиил е 
още по-подробен, но обобщението на това, което казва, е следното: Че Съботата е знак, 
чрез който Израел да знае, че Господ е Този, Който ги освещава. Ако нашето 
освещение се състои в умъртвяването на нашата воля, връзката между външния знак и 
изобразеното нещо е напълно очевидна. Ние трябва напълно да си отпочинем, за да 
може Бог да работи в нас; трябва да се откажем от нашата собствена воля, да предадем 
сърцето си и да изоставим похотите на плътта. Накратко, трябва да се въздържаме от 
всякакви действия на нашия ум, та Бог да работи в нас и ние да почиваме в Него, както 
Апостолът също поучава (Евр. 3:13; 4:3, 9). 

 

30. Седмият ден 

Тази пълна почивка беше представена на евреите като спазване на един на всеки 
седем дни, което, за да бъде спазвано по-прилежно, Господ препоръча чрез Своя 
собствен пример. Защото не е малка подбуда за ревността човек да знае, че подражава 
на своя Създател. Ако някой очаква някакъв скрит смисъл в числото седем, че в 
Писанието то е числото на съвършенството, то може да бъде избрано, не без основание, 
да означава и вечност. В съгласие с това Мойсей заключава своето описание на 
последователността ден-нощ на същия ден, в който Господ почива от всичките Си дела. 
Друга вероятна причина за числото може да е, че Господ възнамерява Съботата никога 
да не бъде изцяло изпълнена преди последния ден. Тук ние започваме нашата 
благословена почивка в Него и всекидневно напредваме в нея; но тъй като все още 
трябва да води непрекъсната война с плътта, тя няма да бъде изпълнена до 
изпълнението на пророчеството на Исая: “От новолуние до новолуние, и от събота до 
събота, ще идва всяко създание да се покланя пред Мен, казва Господ” (Ис. 66:23); с 
други думи, когато Бог ще бъде “всичко във всички” (1 Кор. 15:28). Затова може да 
изглежда, че чрез седмия ден Господ изобразява на Своите хора бъдещото 



съвършенство на Своята Събота в последния ден, та чрез непрекъснато размишляване 
върху съботата те през целия си живот да се стремят към това съвършенство. 

31. В Христос е изпълнено обещанието на заповедта за Съботата 

Ако тези бележки относно числото седем изглеждат доста отвлечени, аз нямам 
възражения те да бъдат приети по-просто: че Господ е назначил определен ден, в който 
Неговите хора да бъдат обучавани под настойничеството на Закона да разсъждават 
непрестанно върху духовната почивка, и е определил за това седмия ден, или защото е 
предвидял, че това ще бъде достатъчно, или за да може Неговият собствен пример да 
действува като по-силен подтик; или поне за да напомни на хората, че Съботата е била 
определена единствено за тази цел, да станат съобразени със своя Създател. Няма 
голямо значение кой от тези възгледи ще бъде възприет, ако не губим от погледа си 
главното нещо, което е изобразено, а именно, тайната на вечната почивка от нашите си 
дела. Евреите бяха непрекъснато призовавани от Пророците да размишляват върху 
това, за да не смятат, че е достатъчна само плътска почивка от техните дела. Освен 
текстовете, които вече цитирахме, има и следното: “Ако отдръпнеш крака си в събота, 
за да не вършиш своята си воля в святия Ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на 
Господа, почитаема, и Го почиташ като не следваш своите си пътища, и не търсиш 
своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в 
Господа” (Ис. 58:13, 14). Но не може да има съмнение, че при идването на нашия 
господ Исус Христос церемониалната част от заповедта беше отменена. Той е истината, 
в Чието присъствие всички преобрази изчезват; тялото, при вида на което сянката 
изчезва. Казвам, че Той е истинското изпълнение на Съботата: “Чрез кръщението ние 
се погребахме с Него да участвуваме в смърт, така че както Христос беше възкресен от 
мъртвите чрез славата на Бащата, така и ние да ходим в нов живот” (Рим. 6:4). Затова, 
както Апостолът на друго място казва, “Никой да не ви осъжда за това, което ядете, или 
което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуние, или събота; които са 
сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово” (Кол. 2:16, 17); тоест чрез тялото 
идва цялото естество на истината, както добре се обяснява в този текст. Това не се 
ограничава в един ден, а изисква целия ход на нашия живот, докато станем напълно 
мъртви за себе си и бъдем изпълнени с Божия живот. Следователно християните не 
трябва да имат нищо общо със суеверното спазване на дни. 

32. Докъде се простира Четвъртата Заповед извън външното поведение? 

Другите два случая не трябва да бъдат нареждани сред древните сенки, а са 
приложими за всяка епоха. Макар съботата да е отменена, за нас все още има смисъл, 
първо, да се събираме на определени дни за да слушаме Словото, да разчупваме хляба и 
за обща молитва; и второ, да даваме на нашите слуги и работници почивка от работата. 
Без съмнение Господ изисква и двете в заповедта за Съботата. Първото е напълно 
очевидно от практиката на евреите. Второто е изразено от Мойсей във Второзаконие 
със следните думи: “Седмият ден е почивка на Господа твоя Бог; да не вършиш никаква 
работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти . . . 
за да си почиват слугата ти и слугинята ти, както и ти” (Вт. 5:14). Същото е в Изход, “за 
да си починат волът ти и магарето ти, и да си отдъхнат синът на слугинята ти и 
чужденецът” (Изх. 23:12). Кой може да отрече, че и двете се приложими за нас, както са 
били за евреите? Божието Слово заповядва да имаме религиозни събрания; самият опит 
достатъчно показва тяхната необходимост. Но ако тези събрания не бъдат определяни и 
ако нямат определени дни за тях, как могат да бъдат провеждани? Както апостолът 



казва, ние трябва да правим всичко почтено и подредено (1 Кор. 14:40). Обаче, 
дотолкова е невъзможно да се запази почтеността и реда без тези обществени наредби, 
че тяхното премахване ще доведе до смутове и разруха за Църквата. Но ако причината, 
заради която Господ определи съботата за евреите, е също толкова валидна и за нас, 
никой човек не може да твърди, че това е нещо, с което нямаме нищо общо. Нашият 
най-грижовен и щедър Баща е счел за угодно да снабди нашите нужди, както е снабдил 
нуждите на евреите. Тогава някой може да попита, защо нямаме всекидневни 
събирания и така да избегнем разделението на дни? Ако можехме имаме тази 
привилегия! Духовната мъдрост определено заслужава всеки ден да отделяме време за 
нея. Но ако не могат да се провеждат всекидневни събирания поради слабостта на 
много хора, и ако любовта към ближния няма да ни позволи да изискваме повече от 
тях, защо да не възприемем правилото, което Божията воля очевидно е наложила върху 
нас? 

33. Защо празнуваме в неделя? 

Длъжен съм още малко да остана на този въпрос, защото някои немирни духове сега 
крещят относно спазването на Господния ден. Те възразяват, че чрез спазването на 
някакви дни християнският народ бива обучаван в юдаизъм. Моят отговор е, че ние 
спазваме тези дни без юдаизъм, защото в тези въпроси се различаваме много от 
евреите. Ние не го празнуваме с най-подробните формалности, като церемония, чрез 
която си въобразяваме, че изобразяваме някаква духовна тайна, но го възприемаме като 
необходимо средство за запазване на реда в Църквата. Павел ни казва, че християните 
не трябва да бъдат осъждани относно това спазване, защото то е сянка на бъдещи неща 
(Кол. 2:16); и затова той се страхува да не би неговите усилия сред галатяните да се 
окажат напразни, защото те все още са спазвали дните (Гал. 4:10, 11). А на Римляните 
казва, че е суеверно да се прави един ден различен от друг (Рим. 14:5). Но кой освен 
тези немирни хора не вижда какво е спазването, за което говори Апостолът? Онези 
хора не са били загрижени за обществената и църковната уредба, а като са пазели дните 
като образ на духовните неща, са затъмнявали славата на Христос и светлината на 
Благовестието. Те не са се въздържали от работа поради това, че пречи на святото 
поучение и размишленията, а като някакъв религиозен ритуал; защото са си 
въобразявали, че чрез почивката от работата развиват в себе си тайните, които от старо 
време са им били предадени. Казвам, че Апостолът говори против нелепото спазване на 
дни, а не срещу тази законна наредба, която служи за запазване на мира в 
християнското общество. Защото в църквите, основани от него, именно това е била 
целта на Съботата. Той казва на Коринтяните да отделят първия ден за събиране на 
помощи за техните братя в Ерусалим (1 Кор. 16:2). Ако има страх от суеверие, има 
повече опасност в спазването на еврейската събота, отколкото в спазването на 
Господния ден, както християните днес правят. Тъй като е необходимо да се премахне 
суеверието, еврейската почивка сега е премахната; и като нещо, което е необходимо за 
запазване на почтеността, реда и мира в Църквата, е въведен друг ден за тази цел. 

34. Духовното спазване на святия ден 

Обаче не е без причина че ранните християни са заместили Съботата с това, което 
сега наричаме Господния ден. Тъй като възкресението на нашия господ е целта и 
изпълнението на онази истинска почивка, която древната Събота изобразяваше, този 
ден, чрез който преобразът бива отменен, служи да предупреждава християните да не 
се придържат към една сенчеста церемония. Не се придържам към числото седем, че да 



довеждам Църквата в робство под него, нито осъждам църквите, че правят своите 
събирания на други тържествени дни, ако се пазят от суеверие. А те се пазят от 
суеверие, ако използват тези дни само за спазване на дисциплината и надлежния ред. 
Всичко може да се обобщи така: Тъй като истината беше дадена в преобрази на 
евреите, на нас тя е внушена без преобрази; първо, че през целия си живот трябва да се 
стремим към постоянна почивка от своите собствени дела, за да може Господ да работи 
в нас чрез Своя Дух; второ, че всеки човек, когато има възможност, трябва лично да 
упражнява себе си в благочестиви размишления върху Божиите дела, и в същото време 
всички трябва да спазват законния ред, определен от Църквата, за слушане на Словото, 
участието в тайнствата и общата молитва; и трето, за да избягваме подтисничеството 
над тези, които са ни подчинени. По този начин се отърваваме от глупостите на 
лъжепророците, които в по късни времена внушават на хората юдаистки възгледи, 
твърдейки, че не е отменено нищо друго освен това, което е церемониално в заповедта 
(на своя език те наричат това “товара на седмия ден”), докато моралната част остава, а 
именно, спазването на един ден на всеки седем. Но това не е нищо друго освен обида 
към евреите, като се променя денят, и все пак с ума си да му приписваме същата 
святост; като така запазваме същото преобразно разделение на дните, както при 
юдеите. И наистина, виждаме каква полза имат те от такова учение. Онези, които се 
придържат към своите постановления, отиват три пъти по-далеч от юдеите в 
чудовищното и плътско суеверие на съботянството; така че укорите, които четем в 
Исая (Ис. 1:13; 58:13), важат също толкова за днешните, както за онези, към които 
Пророкът ги отправя. Обаче трябва да внимаваме да спазваме общото учение, а именно, 
за да може религията да не се изгуби или да изчезне сред нас, ние трябва прилежно да 
посещаваме нашите религиозни събрания и прилежно да се възползваме от тези 
външни средства, които насърчават поклонението пред Бога. 

 

Пета Заповед.  

Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която 
ти дава Господ твоят Бог. 

35. Широкият обхват на тази Заповед 

Целта на тази заповед е, че тъй като Господ се наслаждава в запазването на Своята 
наредба, степените на достойнство, определени от Него, трябва да бъдат ненарушавани. 
Следователно обобщението на Заповедта е, че ние трябва да внимаваме за онези, които 
Господ е поставил над нас, да им оказваме почит, благодарност и покорство. От това 
следва, че е забранено всяко поведение на пренебрежение, неблагодарност или 
непокорство. Защото именно това означава думата “почит” в Писанието. Така когато 
Апостолът казва, “Презвителите, които управляват добре, нека се удостояват с двойна 
почит” (1 Тим. 5:17), той говори не само за уважението, което им се дължи, но и за 
наградата, която се дължи за тяхното служение. Но тъй като тази заповед за покорство 
е много противна на извратеността на човешкия ум (който, изпълнен с надменни 
копнежи, едва ли ще позволи да бъде покорен на нещо), като пример ни се дава тази 
власт, която е най-привлекателна и най-малко омразна, с цел да бъдат смекчени и 
склонени нашите умове към навиците на покорството. Чрез това покорство, което се 
понася най-лесно, Господ постепенно ни привиква към всяко законно покорство, като 
всички те са под един и същ принцип. Защото Той възлага Своята власт на онези, които 



издига на ръководни места, доколкото е необходимо те да изпълняват своите 
задължения. Имената Баща, Бог и Господар се съчетават само в Него, и затова винаги 
когато някое от тях бива споменато, нашият ум трябва да почувствува едно и също 
чувство на почитание. Следователно онези, на които Той възлага такива звания, са 
отличени с някаква малка искра от Неговото сияние, за да могат да получават почит, 
всеки според своето място. Така ние трябва да разбираме, че нашият земен баща 
притежава нещо от божественото естество в себе си, защото трябва да има някаква 
причина той да носи това божествено звание, и че този, който е наш княз и владетел, 
има право на някакво съучастие в Божията почит. 

36. Изискването 

Затова не трябва да имаме съмнения, че Господ тук полага това всеобщо правило, а 
именно, че като знаем как всеки човек е поставен над нас чрез Неговото назначение, 
ние трябва да му отдаваме почит, благодарност, покорство и всичко, на което сме 
задължени. И няма значение дали онези, на които се отдава почит, я заслужават. 
Каквито и да са те, като възлага на тях положение на власт, Всемогъщият показва, че 
иска те да бъдат почитани. Заповедта определя почитта, дължима към онези, на които 
дължим своето съществуване. Самото естество би трябвало да ни учи на това до 
известна степен. Защото онези, които злобно и пренебрежително въстават против 
родителската власт, не са хора, а чудовища. Затова Господ заповядва да бъдат 
умъртвявани всички, които въстават против своите родители, тъй като не заслужават 
светлина онези, които не отдават почит на тези, на които са задължени за това, че могат 
да виждат светлината. И от различните постановления в Закона е видно, че правилно 
казваме, че почитта, за която се говори тук, се състои от три части, уважение, 
покорство и благодарност. Господ налага първото от тези, когато заповядва онзи, който 
хули баща си или майка си, да бъде умъртвен. По този начин Той възмездява обидата и 
презрението. Той налага второто, когато обявява смъртно наказание за непокорните и 
бунтовни деца. С третото е свързано изявлението на нашия Спасител, че Бог изисква от 
нас да вършим добро на нашите родители (Мат. 15). И винаги, когато Павел споменава 
тази заповед, той я тълкува като изискваща покорство. 

37. Обещанието 

Като препоръка е добавено обещание, за да ни напомни още по-добре колко угодно 
е на Бога покорството, което се изисква тук. Павел използва тази подбуда, за да ни 
събуди от сън, като нарича това първата заповед с обещание; като обещанието, което се 
съдържа в Първата Плоча, не е свързано конкретно с някоя заповед, а важи за целия 
Закон. Нещо повече, смисълът, в който трябва да се приема заповедта, е следният: 
Господ говори на израилтяните конкретно за земята, която им е обещал за наследство. 
И така, ако притежаването на земята е залог за Божието благоволение, не можем да се 
чудим, че Господ е решил да засвидетелствува Своето благоволение като дари дълъг 
живот, и по този начин те могат да се наслаждават на Неговата доброта. Следователно 
смисълът е: Почитай баща си и майка си, за да можеш един дълъг живот да се радваш 
на притежаване на земя, която ти е дадена като свидетелство за Моето благоволение. 
Но тъй като цялата земя е благословена за вярващите, ние с основание нареждаме 
днешния живот сред Божиите благословения. Следователно това обещание се отнася и 
за нас, тъй като продължителността на нашия живот е доказателство за Божието 
благоволение към нас. Нито на нас, нито на евреите то е обещано в смисъл, че само по 
себе си представлява щастие, а защото е общоприет символ на Божието благоволение 



към праведните. Затова, ако някой, който е покорен на родителите си, умре преди да е 
порастнал (нещо, което често се случва), Господ въпреки това спазва Своето обещание 
също така неизменно, както когато подарява хиляда акра земя там, където е обещал 
само един. Целият смисъл е този: Трябва да осъзнаем, че дългият живот е обещан само 
дотолкова, доколкото е благословение от Бога, и че той е благословение само 
дотолкова, доколкото е изява на Божието благоволение. Обаче, Той свидетелствува 
това и истински изявява това на Своите слуги по-изобилно и същностно чрез смъртта. 

38. Заплахата 

Нещо повече, както Господ обещава благословенията на настоящия живот на 
децата, които показват дължимото уважение към своите родители, Той в същото време 
показва, че върху бунтовните и непокорните е надвиснало неизбежно проклятие; и за 
да не останат думите Му празни, в Своя Закон обявява смъртна присъда за тях и 
заповядва тя да бъде изпълнявана. Ако избягнат присъдата, Той по един или друг начин 
ще нанесе възмездието. Защото виждаме колко голям брой такива хора падат убити или 
в битки, или в свади; други попадат под странни бедствия, и почти всички те са 
доказателство, че заплахата не е празна. Но ако някои все пак избегнат до старческа 
възраст, тъй като са лишени от Божието благословение в този живот и само биват 
изтощавани в тяхното нечестие и са пазени за по-строго наказание в идещия свят, са 
далеч от участие в благословенията, обещани на покорните деца. Между другото 
трябва да отбележим, че ни е заповядано да се покоряваме на родителите си само в 
Господа. Това е ясно от принципа, който вече положихме: Защото мястото, което те 
заемат, е това, на което Господ ги е издигнал, като им възлага част от Своята почит. 
Следователно покорството, което им отдаваме, трябва да бъде стъпка в нашето 
възвишаване към Върховния Баща, и следователно, ако те ни подбуждат да престъпим 
Закона, тогава не заслужават да бъдат смятани за родители, а за чужденци, които се 
опитват да ни съблазнят да не се покоряваме на нашия истински Баща. Същото важи за 
владетелите, господарите и за всякакви началници. Защото е неприлично и нелепо 
Божията почит да бъде осакатявана от тяхното възвишаване – възвишаване, което, тъй 
като идва от Него, трябва да ни води към Него. 

Шеста Заповед. 

Не убивай. 

39. Заповедта 

Смисълът на тази заповед е, че тъй като Господ е обединил целия човешки род в 
някакво единство, на всеки човек е възложена грижа за безопасността на всички хора. 
Следователно, като цяло всяко насилие и несправедливост и всяка вреда върху тялото 
на ближния са забранени. Затова от нас се изисква вярно да вършим това, което е по 
силите ни да защитаваме живота на ближния си; да подпомагаме това, което служи за 
неговото спокойствие, да бъдем бдителни да предотвратяваме нараняване, когато дойде 
опасността, да помагаме в нейното отстраняване. Като помните, че Божественият 
Законодател говори това, осъзнайте и това, че Той изисква да използвате същото 
правило като управлявате своя ум. Би било смешно Този, който вижда мислите на 
сърцето и внимателно ги наблюдава, да обучава в праведност само тялото. Следоватено 
тази заповед забранява и убийството в сърцето и изисква искрено желание да запазим 
живота на брата си. Наистина, ръката е тази, която извършва убийството, но умът е 



този, който под влиянието на гнева и омразата го замисля. Как можеш да се гневиш на 
брата си без да желаеш страстно да му нанесеш вреда? Ако не трябва да му се гневиш, 
тогава не трябва и да го мразиш, тъй като омразата е само закоравял гняв. Няма 
значение как се опитваш да прикриеш този факт, или се опитваш да го избегнеш чрез 
празни обяснения. Където има гняв или омраза, има и склонност към зли дела. Ако все 
още постоянствуваш в своето отстъпление, устата на Духа заявява, че “който мрази 
брата си, е човекоубиец” (1 Йоан 3:15); а устата на нашия Спасител заявява, че “който 
се гневи на брата си без причина, излага се на съд; и който рече на брата си, Рака, 
излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения ад” 
(Мат. 5:22). 

40. Причината за тази Заповед 

Писанието отбелязва двойната справедливост, върху която е основана тази заповед. 
Човекът е едновременно Божий образ и наша плът. Затова, ако не искаме да нараняваме 
Божия образ, трябва да смятаме личността на човека за свещена – ако не искаме да 
лишим себе си от своята човешка същност, трябва да пазим своята плът. На друго 
място ще разгледаме практическия извод от изкуплението и дара на Христос. Господ е 
благоволил да насочи нашето внимание към тези два естествени аргумента като 
подбуда да внимаваме за запазването на нашия ближен, а именно, да почитаме Божия 
образ в него и да обичаме нашата собствена плът. За да бъдем невинни от 
престъплението на убийството, не е достатъчно да се въздържаме от проливането на 
човешка кръв. Ако в действието, което вършиш, ако в усилието, което полагаш, ако във 
волята и намерението замисляш нещо, което е противно на безопасността на другите, 
ти си виновен за греха на убийството. От друга страна, ако според своите средства и 
възможности не се стараеш да защитаваш неговата безопасност, чрез своята 
нечовечност нарушаваш Закона. Но ако така внимателно е осигурена безопасността на 
тялото, от това можем да заключим колко грижа и усилия дължим за безопасността на 
душата, която е с неизмеримо по-висока стойност в Божия поглед. 

Седма Заповед. 

Не прелюбодействувай. 

41. Общо тълкуване 

Смисълът на тази заповед е, че тъй като Бог обича целомъдрието и чистотата, ние 
трябва да се пазим срещу всяка нечистота. Следователно същността на заповедта е, че 
не трябва да се омърсяваме с каквато и да е нечистота или похотлива невъздържаност. 
На това отговаря положителното постановление, че трябва да управляваме всяка част 
от своето тяло целомъдрено и умерено. Нещото, което изрично е забранено, е 
прелюбодейството, към което похотта естествено се стреми, та неговата мръсота (в по-
чудовищна и осезаема форма, тъй като оставя мръсотия дори по тялото) да ни 
предразположи да мразим всяка форма на похот. Тъй като законът, под който човекът 
беше създаден, не беше той да води самотен живот, а да се радва на подходящ за него 
помощник, и откакто е попаднал под проклятие, това е станало още по-необходимо; 
Господ създава в това отношение една необходима за нас наредба в институцията на 
брака, която, когато е под Неговата власт, Той също освещава със Своето 
благословение. От това е явно, че всеки вид съжителство различно от брака, е проклет в 
Неговия поглед, и че брачното взаимоотношение е заповядано като необходимо 



средство, което ни предпазва да не се отдадем на необуздана похот. Затова нека 
внимаваме да не се поддадем на разпуснатост, тъй като биваме уверени, че Божието 
проклятие идва върху всеки мъж и жена, които съжителствуват без брак. 

42. Безбрачие? 

И така, тъй като естествените чувства и страсти, отпуснати при Падението, правят 
брачната връзка двойно по-необходима, освен в случая на онези, които Бог е освободил 
чрез особена благодат, нека всеки човек сам да разсъди какъв е случаят за самия него. 
Признавам, че девствеността е добродетел, която не трябва да бъде презирана; но тъй 
като тя е отречена на някои, а на други е дадена само за известно време, онези, които са 
нападнати от невъздържаност и са неспособни успешно да воюват с нея, трябва да 
прибягнат до решението на брака и така да развиват целомъдрие в своето призвание. 
Неспособните да се въздържат, ако не използват средството, позволено и дадено за 
невъздържаността, воюват против Бога и се противят на Неговата наредба. И нека 
никой да не ми казва (както много хора днес правят), че може да прави всичко, с 
Божията помощ! Божията помощ идва само при онези, които вървят в Неговите пътища 
(Пс. 91:14), тоесто в неговото призвание, от което са се оттеглили онези, които 
отхвърляйки средствата, дадени от Бога, суетно и надменно се опитват да се борят и да 
надделяват над своите естествени чувства. Нашият Господ потвърждава (Мат. 19:12), 
че въздържаността е специален дар от Бога, и е от тези дарове, които не са дадени 
безразборно на цялото тяло на Църквата, а само на някои от нейните членове. Той 
първо описва определен вид хора, които са направили себе си скопци заради небесното 
царство; тоест, за да могат да посветят себе си с повече свобода и по-малко 
ограничения на небесните неща. Но за да не предполага някой, че такава жертва е по 
силите на всеки човек, малко преди това Той показва, че не всички са способни на това, 
а само онези, на които това е специално дадено отгоре. Затова заключава, “Който може 
да приеме това, нека приеме.” Павел твърди същото нещо още по-ясно, когато казва, 
“Всеки има своя особен дар от Бога, един така, а друг иначе” (1 Кор. 7:7). 

43. Бракът според тази Заповед 

Тъй като чрез ясно изявление ни се напомня, че не е по силите на всеки човек да 
живее целомъдрено в безбрачие, дори да е негов най-усърден стремеж и цел да го 
направи – че това е особена благодат, която Господ възлага само на определени хора, за 
да бъдат по-малко затруднени в служението си към Него – не се ли противим на Бога и 
на естеството, създадено от Него, ако не приспособяваме нашия начин на живот според 
мярката на нашите способности? Господ забранява блудството, следователно изисква 
чистота и целомъдрие. Единственият начин, по който всеки човек може да се запази, е 
като измерва себе си според своите способности. Нека никой не презира безразсъдно 
брака като нещо, което е безполезно или излишно за него; нека никой човек не копнее 
за безбрачие, ако не е способен да се освободи от брачния завет. И нека не се допитва 
до спокойствието или удобството на плътта, освен за това, че като е свободен от 
обвързване, да бъде по-склонен и подготвен за всяко служение на благочестие. И тъй 
като има много, на които това благословение е дадено само за известно време, нека 
всеки, като се въздържа от брак, да го прави само дотогава, докато е способен да 
издържа безбрачието. Ако няма сила да подчини своята страст, нека осъзнае, че Господ 
е направил задължително за него да се ожени. Апостолът показва това, когато 
даповядва: “Затова, за да избегнете блудството, нека всеки мъж има жена и нека всяка 
жена има свой съпруг.” “Ако не могат да се въздържат, нека се женят.” Той първо 



показва, че повечето хора са подвластни на невъздържаност; а след това заповядва на 
всички, които са така подвластни, без изключение, да прибягнат до единственото 
средство, чрез което мооже да се премахне блудството. Следователно, невъздържаните, 
като отказват да излекуват своята немощ чрез това средство, грешат чрез самото си 
неподчинение на заповедта на Апостола. И нека никой човек не ласкае себе си, че тъй 
като се въздържа от външното действие, не може да бъде обвинен в блудство. В същото 
време неговият ум може да бъде вътрешно в огъня на похотта. Защото определението 
на Павел за целомъдрие е чистота на ума, съчетана с чистота на тялото. “Неомъжената 
се грижи за това, което е на Господа, за да бъде свята и в тяло, и в дух” (1 Кор. 7:34). 
Следователно, когато дава причината за предишната заповед, той не просто казва, че е 
по-добре да се женят, отколкото да живеят в блудство, но че е по-добре да се женят, 
отколкото да изгарят. 

44. Скромност и целомъдрие 

Нещо повече, когато съпрузите осъзнават, че техният съюз е благословен от 
Господа, с това им се напомня, че не трябва да се отдават на неумерена и невъздържана 
разпуснатост. Защото макар неоскверненото легло да прикрива страстта на 
невъздържаността, от това не следва, че то трябва веднага да стане подбуда за нея. 
Затова нека съпрузите да осъзнават, че не всичко е законно за тях. Нека да има трезвъст 
в отношението на съпруга към съпругата, и на съпругата към съпруга; всеки да 
действува така, че да не върши нищо неприлично за достойнството и умереността на 
брачния живот. Бракът в Господа трябва да показва умереност и скромност – а не 
бягство към крайността на лакомията. Амвросий осъжда тази прекаленост сериозно, но 
не незаслужено, когато описва мъжа, който не показва умереност или нежност в 
брачното сношение, като извършващ прелюбодейство със собствената си жена. Накрая 
нека да осъзнаем Кой е Законодателят, Който така осъжда блудството; това е Този, 
Който, като има пълното право на собственост върху нас, изисква чистота на тяло, 
душа и дух. Затова, като забранява блудството, Той в същото време ни забранява да 
поставяме клопка за целомъдрието на ближния чрез похотливо облекло, неприлични 
жестове и нечисти думи. Има основание в забележката, направена от Архелай към един 
младеж, облечен предизвикателно и с прекален разкош, че няма значение в коя част се 
изявява неговата похотливост. Трябва да почитаме Бога, Който мрази всяка нечистота, 
в която и част на душата или тялото да се изявява. И за да няма съмнение относно това, 
нека да помним, че това, което Господ тук заповядва, е целомъдрие. Ако изисква 
целомъдрие, Той осъжда всяко нещо, което е противно на целомъдрието. Затова, ако се 
стремите към покорство, нека вашият да не изгаря във вас с нечиста похотливост, 
вашите очи да не ламтят по извратени гледки, и тялото ви да не бъде украсено за 
изкушение; нека нито вашият език чрез мръсни думи, нито вашето пожелание чрез 
неумереност не завличат ума към съответните мисли. Всички такива пороци са като 
петна, които лишават целомъдрието от неговата чистота. 

  



Осма Заповед. 

Не кради. 

45. Общо тълкуване 

Смисълът е, че тъй като несправедливостта е омразна на Бога, ние трябва да 
отдаваме на всеки дължимото. Следователно, по същността си заповедта ни забранява 
да ламтим за собствеността на другите, и съответно изисква от всеки човек да се държи 
честно в запазването на неговата собственост. Защото трябва да осъзнаем, че това, 
което всеки човек притежава, не му е паднало по случайност, а чрез разпределението от 
върховния Господар на всичко, че никой не може да изврати Неговите средства за лоши 
цели без да извърши нарушение на Божията наредба. Има наистина много видове 
кражба. Единият се състои в насилие, когато собствеността на човека бива насилствено 
плячкосана и отнесена; друг в нечиста измама, когато бива придобита чрез хитрост; 
трети в по-прикритото умение, което ги присвоява с някаква преструвка на 
справедливост; и четвърти в подмазване, който ги ограбва под прикритието на дарения. 
Но за да не се занимаваме дълго да изброяваме различните видове, знаем, че всички 
умения, чрез коио присвояваме собствеността и парите на нашите ближни, замествайки 
искрената любов с желание да ги измамим или ощетим по някакъв начин, трябва да 
бъдат смятани за кражба. Дори те да бъдат придобити чрез някакво законово действие, 
Господ има друго мнение по въпроса. Той вижда дългата поредица от заблуди, чрез 
които умелият човек започва да полага мрежи пред своя по-прост ближен, докато го 
оплете в своите сплетни; вижда суровите и жестоки закони, чрез които силните 
подтискат и смазват слабите; вижда примамките, чрез които лукавите хвърлят стръвта 
за невнимателните, дори когато всички те избягват човешкия съд и няма никакво 
правораздаване за тях. И нарушението на тази заповед не е ограничено до пари, или 
стоки, или земи, а се простира за всякакви права; защото ние ощетяваме чрез измама 
нашите ближни, ако отхвърляме задълженията, които трябва да изпълняваме към тях. 
Ако някой представител или бездеен слуга пропилява имота на своя работодател, или 
не отдава дължимото внимание на управлението на неговата собственост; ако 
неправедно прахосва или разпуснато погубва поверените му средства; ако слуга се 
присмива на господаря си, разгласява неговите тайни, или по някакъв начин се отнася 
предателски към неговия живот или неговата собственост; или от друга страна, 
господарят жестоко измъчва своето домочадие, той е виновен за кражба пред Бога; тъй 
като всеки, който при упражняването на своето призвание не върши това, което дължи 
на другите, задържа или прахосва това, което не му принадлежи. 

46. Тази Заповед ни задължава да се грижим за доброто на другите 

Следователно, ние ще спазваме прилежно тази заповед, ако, доволни от съдбата си, 
се стремим да не придобиваме друго, освен честна и законна печалба; ако не копнеем 
да забогатяваме чрез несправедливост, нито да ограбваме притежанията на нашия 
ближен, за да увеличаваме така собствените си притежания; ако не се впускаме да 
натрупваме богатство, жестоко изстискано от кръвта на другите; ако с прекомерно 
старание, чрез законни и незаконни средства, не събираме всичко, което може да 
пресити нашата лакомия или да задоволи нашата разпуснатост. От друга страна, нека 
да бъде наша постоянна цел вярно да предоставяме нашите съвети и помощ на всички, 
за да им помагаме да запазят своята собственост; или ако трябва да се справяме с 
лукави или нечестни хора, нека по-скоро да сме готови да се откажем от нашето право, 



вместо да спорим с тях. И не само това, но нека да допринасяме за помощта към онези, 
които са под натиска на трудностите, като им помагаме от нашето изобилие. Накрая, 
нека всеки от нас да осъзнава доколко е задължен към другите, и в добра вяра да 
плащаме това, което дължим. По същия начин нека хората да отдават дължимата почит 
към своите управители, като се покоряват търпеливо на тяхната власт, спазват техните 
закони и наредби, и да не отказват нищо, което могат да понесат, без да пожертвуват 
Божието благоволение. Също, нека управителите да управляват прилежно своите хора, 
да пазят обществения мир, да защитават добрите, да обуздават лошите, и да се държат 
като хора, които ще отговарят за своето служение пред Бога, Съдията на всички. Нека 
църковните служители вярно да прилежават в служението на Словото и да не 
извращават учението за спасението, но да го довеждат чисто и искрено до Божия народ. 
Нека да поучават не само чрез поучение, но и чрез пример; накратко, нека играят 
ролята на добри пастири към своите стада. Нека хората от своя страна да ги приемат 
като Божии посланици и апостоли, да им отдават почитта, с която техният Върховен 
Господар ги е удостоил, и да ги снабдяват с онези неща, които са необходими за техния 
живот. Нека родителите да внимават да възпитават, ръководят и поучават своите деца 
като поверени им от Бога. Нека не ги раздразняват или отчуждават с жестокост, а да се 
отнасят с любов към тях и да ги приемат с леко сърце и снизходителност, които са 
уместни за техния характер. Вече говорихме за дължимото уважение на децата към 
техните родители. Нека младите да уважават по-възрастните, тъй като Господ е 
благоволил да направи тази възраст за почит. Нека и възрастните, чрез своето 
благоразумие и опит (в което те са превъзхождащи), да ръководят слабостта на 
младежите, като не ги нараняват със сурови и шумни нападки, а като уравновесяват 
строгостта със спокойствие и любезност. Нека слугите да показват прилежност и 
уважение в покорството към своите господари, и това не като за пред очи, а от сърцето, 
като Божии служители. Нека и господарите да не бъдат строги и неучтиви към своите 
слуги, нито да ги нападат постоянно с прекомерна строгост, нито да се отнасят към тях 
обидно, но да ги приемат като братя и съработници на нашия небесен Господар, към 
които са задължени да се отнасят с взаимна любов и доброта. Казвам, нека всеки по 
този начин да осъзнае какво дължи на своето място към своите ближни, и да дава това, 
което дължи. Нещо повече, ние винаги трябва да мислим за Законодателя, и така да 
помним, че законът, изискващ от нас да защитаваме интереса и удобството на нашите 
ближни, се отнася еднакво за нашите умове и за нашите ръце. 

  



Девета Заповед. 

Не свидетелствувай лъжливо против ближния си. 

47. Общо тълкуване 

Смисълът на заповедта е, че тъй като Бог, Който е истината, мрази лъжата, ние 
трябва да развиваме непресторена искреност един към друг. Следователно 
обобщението е, че не трябва чрез клевети и лъжливи обвинения да нараняваме 
репутацията на ближния си, или чрез лъжа да ощетяваме неговото благосъстояние; 
накратко, че не трябва поради злоба или злословие да нараняваме никого. На тази 
забрана съответствува заповедта, доколкото имаме възможност, да подпомагаме вярно 
всеки в свидетелствуване на истината, за запазване на неговата репутация и на неговия 
имот. Господ изглежда е решил да обясни заповедта с тези думи: “Да не разнасяш 
лъжлив слух. Да не съдействуваш с неправедния и да не свидетелствуваш в полза на 
неправдата”; “Отдалечавай се от несправедлива работа” (Изх. 23:1, 7). В друг текст Той 
не само забранява тази лъжа, която се състои в разнасяне на клюки сред хората, но и 
казва, “Да не се надигнеш против кръвта на ближния си” (Лев. 19:16). И двете 
престъпления са изрично забранени. Всъщност, не може да има съмнение, че както в 
предишните заповеди Той забранява жестокостта, нечистотата и алчността, така тук 
забранява лъжата, която се състои от двете части, за които вече говорихме. Чрез злоба 
или порочно злословие ние съгрешаваме против доброто име на нашия ближен; като 
лъжем, понякога дори като хвърляме петно върху него, ние го ощетяваме в неговото 
благосъстояние. Няма значение дали смятате, че тук става въпрос за формално или 
съдебно свидетелство, или за обикновено свидетелство в частни разговори. Защото 
винаги трябва да си спомняме за аргумента, че един вид престъпление е даден като 
пример на цяла група, че към него моат да се отнесат и други, и че видът, който е 
избран, е този, в който низостта на престъплението е най-явна. Обаче изглежда уместно 
да разширим заповедта за клеветите и зловещите намеци, чрез които нашите ближни 
биват несправедливо онеправдавани. Защото в съда лъжата винаги е придружена от 
клетвопрестъпничество. Но срещу клетвопрестъпничеството, доколкото то осквернява 
и омърсява Божието име, има достатъчна забрана в Третата Заповед. Следователно 
законното спазване на тази заповед се състои в използване на езика за поддържане на 
истината, за да подпомогнем доброто име и благосъстоянието на нашия ближен. 
Справедливостта на това е съвършено очевидна. Защото ако доброто име е по-
скъпоценно от богатствата, човекът, на когото е ограбена репутацията, е не по-малко 
ощетен, отколкото ако му бяха ограбени богатствата; като в този случай, 
лъжесвидетелството понякога не е по-малка вреда от грабежа, извършен от ръката. 

48. Репутацията на нашия ближен 

И все пак е странно с каква бездейна увереност хората навсякъде съгрешават в това 
отношение. Всъщност, могат да се намерят много малко хора, които не са измъчвани 
жестоко от тази болест; такава е отровната наслада, която имаме от това да си пъхаме 
носа в грешките на ближния и да ги излагаме лично. Нека не си въобразяваме, че е 
достатъчно извинение да казваме, че в много случаи нашите твърдения не са лъжа. 
Този, Който ни забранява да опозоряваме репутацията на нашия ближен чрез лъжа, 
желае от нас също да я пазим неопетнена, доколкото е в интерес на истината. Макар 
заповедта да е насочена само срещу лъжата, тя показва, че препоръката е да пазим 
доброто име на ближния. Фактът, че Бог се интересува от запазването на доброто име 



на нашия ближен, трябва да бъде достатъчен подтик за нас. Затова без съмнение всяко 
злословие е осъдено. Нещо повече, под злословие ние разбираме не порицанието, което 
се налага с цел поправление; не обвинението или съдебната присъда, чрез които трябва 
да се възмезди злото; не общественото наказание, което цели да всели ужас в други 
нарушители; не предупреждението към онези, чиято безопасност зависи от ранното 
предупреждение, за да не би да попаднат в опасност без да осъзнават, а отвратителните 
клюки, които произтичат от злобна и нечестива любов към клеветата. Заповедта дори 
се простира дотам да включва онази цинична изтънченост, склонна към хули, чрез 
която под формата на шега грешките на другите биват горчиво осмивани, както някои 
са склонни да правят, целейки да покажат остроумие, макар целта му да е да 
предизвика срам или да нанесе остра болка. Чрез такава злоба нашите братя често 
биват тежко наскърбявани. Но ако се обърнем към Законодателя, Чиято праведна власт 
се простира и върху ушите и ума, както и върху езика, не можем да не осъзнаем, че тук 
са забранени готовността да слушаме клевети и неприличната склонност към строги 
осъждания. Би било нелепо да предполагаме, че Бог мрази болестта на злословието на 
езика, но не се противи на злобата в ума. Затова, ако в нас живеят истински страх и 
любов към Бога, доколкото е законно и необходимо, и доколкото е нужно за любовта 
към ближния, ние трябва да се стараем нито да слушаме или изговаряме горчиви и 
жлъчни обвинения, нито безразсъдно да храним зловещи подозрения. Като праведни 
тълкуватели на думите и делата на другите, нека искрено да отдаваме дължимата им 
почит чрез нашите оценки, уши и език. 

Десета Заповед. 

Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, 
нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито какво 
да е нещо, което е на ближния ти. 

49. Смисълът на тази Заповед 

Смисълът е: Тъй като Господ иска цялата душа да е изпълнена с любов, всяко 
чувство на враждебност трябва да бъде изгонено от нашите умове. Следователно 
обобщението е, че не трябва да се позволява достъп до нашите умове на никоя мисъл, 
която внушава и вдъхва гибелна алчност, водеща към ощетяване на ближния. На това 
отговаря обратното постановление, че всяко нещо, което замисляме, възнамеряваме, 
желаем или планираме, трябва да бъде за доброто и успеха на нашия ближен. Но тук 
изглежда срещаме една голяма и объркваща трудност. Защото ако по-горе правилно 
казахме, че под думите прелюбодейство и кражба са забранени похотта и намерението 
да нараняваме и мамим, може да изглежда излишно след това да се използва отделна 
заповед за забрана срещу пожелаването на собствеността на ближния. Трудността 
лесно ще бъде преодоляна като направим разграничение между замисъл и пожелание. 
Замисълът, както говорихме в предишните заповеди, е съзнателно намерение на волята, 
след като страстта вече е завладяла ума. Пожеланието може да съществува без такова 
съзнание и намерение, когато умът само бива подтикван и дразнен от суетни и 
извратени мисли. Следователно, както Господ преди това заповядва братската любов да 
управлява нашите желания, стремежи и действия, така сега ни заповядва да 
управляваме мислите на ума си по такъв начин, че никоя от тях да не бъде извратена и 
изкривена така, че да насочва ума в обратната посока. Като ни е забранил да обръщаме 
и впускаме ума си в гняв, омраза, прелюбодейство, кражба и лъжа, сега Той ни 
забранява да даваме на мислите си същата посока. 



50. Праведност в най-вътрешните части! 

Такова поправление не ни се дава без причина. Защото кой може да отрече 
правилността на това да занимаваме всички сили на ума си с братска любов? Ако умът 
ни престане да има като своя цел братската любов, кой може да отрече, че той вече е 
болен? Как става така, че толкова много пожелания за нараняване на твоя брат идват в 
ума ти, ако не е това, че пренебрегвайки го, ти мислиш само за себе си? Ако умът ти 
беше напълно пропит с братска любов, никоя част не би останала за навлизането на 
такива мисли. Следователно, докато умът е лишен от братска любов, той трябва да бъде 
под влиянието на алчността. Някой ще възрази, че онези хрумвания, които случайно 
възникват в ума и веднага изчезват, не могат правилно да бъдат осъдени като 
пожелания, които се коренят в сърцето. Аз отговарям, че въпросът тук се отнася за 
такива хрумвания, които докато се представят на нашите мисли, в същото време 
внушават и подтикват ума към алчност, тъй като умът никога не мисли да направи 
някакъв избор, но сърцето е подтикнато и се стреми към него. Следователно Бог 
заповядва силна и гореща любов, любов, която да не бъде възпирана дори от най-
малката частица алчност. Той изисква ум, който е така възхитително подреден, че да не 
може да бъде подтикнат дори в най-малка степен противно на закона на любовта. За да 
не си помислите, че този възглед не е подкрепен от никой тежък авторитет, мога да 
спомена, че за първи път ми беше внушен от Августин. Но макар намерението на Бога е 
да забрани всякакво извратено пожелание, Той чрез примери поставя пред нас 
предметите, които като цяло се смятат за най-привлекателни; и така не оставя място за 
никаква алчност, чрез забраната на онези неща, в които алчността особено се 
наслаждава и се отдава на тях. И така, това е Втората Плоча на Закона, в която биваме 
достатъчно обучени в задълженията, които дължим към хората заради Бога, върху 
Чието естество е основана цялата система на любовта. Затова би било напразно да 
внушаваме различните задължения, дадени в тази плоча, без да основем това обучение 
върху страх и почитание към Бога като тяхна здрава основа. Няма нужда да казвам на 
разумния читател, че онези, които правят две заповеди от забраната против 
пожеланието, извратено разделят едно нещо на две. Няма нищо важно в повторението 
на думите, “Не пожелавай.” Първо е спомената “къщата,” а след това са изброени 
нейните различни части, започвайки с “жената”; и от това е ясно, че цялото трябва да се 
чете последователно, както са правели евреите. И така, обобщението на цялата заповед 
е, че притежанията на всеки човек трябва да останат непокътнати и сигурни, не само от 
щети и от желание за щети, но и от най-малкото чувство на пожелание, което може да 
възникне в ума. 

(Принципите на Закона в светлината на учението на Христос, 51-59) 

 
51. Обобщението на Закона 

Сега вече няма да бъде трудно да потвърдим общата цел, съдържаща се в целия 
Закон, а именно, пълнотата на правдата, за да може човекът да построи живота си 
според образеца на Божията чистота. Защото в него Бог така изобразява Своя характер, 
че всеки, който в делата си изявява това, което е заповядано, в някаква степен изявява 
жив образ на Бога. Затова Мойсей, като искаше да внуши обобщение на на цялото в 
паметта на израилтяните, се обърна към тях така, “А сега, Израилю, какво иска от теб 
Господ твоят Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките Му 
пътища, да Го обичаш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата 



си душа, та да пазиш заповедите на Господа и повеленията Му, които днес ти 
заповядвам за добро?” (Вт. 10:12, 13). И той не престава да повтаря същото нещо 
винаги когато има повод да спомене за целта на Закона. Учението за Закона обръща 
толкова голямо внимание на това; че чрез святостта свързва човека с неговия Бог; и, 
както Мойсей на друго място заявява (Вт. 6:5; 11:13), прави го да се привърже към 
Него. Нещо повече, тази святост на Закона е обобщена под двете групи, споменати по-
горе. “Да обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум 
и с всичката си сила, и да обичаш ближния си както себе си.” Първо, нашият ум трябва 
да бъде изцяло изпълнен с любов към Бога, а след това тази любов трябва да потече 
към нашия ближен. Апостолът показва това, когато казва, “Целта на заповедта е 
чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра” (1 Тим. 1:5). Виждате, че 
добрата съвест и нелицемерната вяра са поставени начело на истинското благочестие; и 
от тях произлиза братската любов. Следователно е грешка да се предполага, че в Закона 
са дадени само общи правила и основни принципи на правдата, като въведение към 
добрите дела, а не ръководство за тяхното съвършено изпълнение. За пълното 
съвършенство не може да се изисква нищо повече от това, което е изразено в тези 
текстове от Мойсей и Павел. Аз питам, какво повече би направил човек, който не е 
задоволен от наставление, което насочва човека към страх от Бога, към духовно 
поклонение, практическо покорство; накратко, чиста съвест, нелицемерна вяра и 
братска любов? Това потвърждава това тълкувание на Закона, което изследва и намира 
в неговите постановления всички задължения на благочестието и любовта. Онези, 
които търсят само сухи и оскъдни основни неща, като че ли Законът поучава само 
наполовина Божията воля, в никакъв случай не разбират целта на Закона; Апостолът е 
свидетел за това. 

52. Защо Писанието понякога споменава само Втората Плоча? 

Тъй като, като дават обобщение на Закона, Христос и Апостолите понякога 
пропускат Първата Плоча, много хора изпадат в грешката да предполагат, че техните 
думи се отнасят и за двете плочи. В Матей Христос нарича “правдата, милостта и 
вярността” “по-важните неща от закона.” Смятам, че е ясно, че “вярност” тук означава 
“вярност към хората.” Но за да разширят думите за целия Закон, някои смятат това за 
благочестие към Бога. Това определено е неоснователно. Защото Христос говори за 
онези дела, чрез които човек трябва да представи себе си като праведен. Ако осъзнаем 
това, ще престанем да се чудим защо на друго място, когато беше запитан от младежа, 
“Какво добро да направя, за да имам вечен живот?” Той просто отговори, че трябва да 
спазва заповедите, “Не убивай, Не прелюбодействувай, Не кради, Не 
лъжесвидетелствувай, Почитай баща си и майка си; и, Обичай ближния си както себе 
си” (Мат. 19:16, 18). Защото спазването на Първата Плоча се е състояло почти изцяло 
или във вътрешна нагласа на сърцето, или в церемонии. Нагласата на сърцето не е 
видима и затова лицемерите са били прилежни в спазването на церемониите; но делата 
на любовта са били от такова естество, че могат да бъдат истинно свидетелство за 
праведност. Същото нещо става толкова често в Пророците, че трябв да бъде известно 
на всеки, който има някакво познание за тях. Защото почти винаги, когато увещават 
хората към покаяние, пропускайки Първата Плоча, те настояват за вярност, правосъдие, 
милост и справедливост. Но с това те не пропускат страха от Бога. Те само изискват 
сериозно доказателство за него от неговите плодове. Наистина, добре е известно, че 
когато говорят за Закона, те обикновено настояват на Втората Плоча, защото в нея най-
добре се изявява израстването в правда и почтеност. Няма смисъл да цитирам стихове. 
Всеки може лесно сам да осъзнае истинността на моето твърдение. 



53. Вярност и любов 

Ще попитате, тогава вярно ли е, че по-пълно обобщение на правдата е да живеем 
невинно спрямо хората, отколкото благочестиво пред Бога? В никакъв случай; но тъй 
като никой човек действително не спазва любовта във всяко отношение, освен когато 
сериозно се бои от Бога, такова спазване също е доказателство за благочестие. На това 
можем да добавим, че Господ, като знае, че никое от нашите добри дела не може да 
достигне до него (както Псалмистът заявява, Пс. 16:2), не изисква от нас задължения 
към самия Себе си, а упражнява в нас добри дела към нашите ближни. Затова 
Апостолът не без основание прави цялото съвършенство на светиите да се състои в 
любовта (Еф. 3:19; Кол. 3:14). И в друг текст той уместно нарича това “изпълнение на 
Закона,” като добавя, че “който обича ближния си, е изпълнил Закона” (Рим. 13:8). И 
отново, “Целият Закон се изпълнява в една дума: Да обичаш ближния си както себе си” 
(Гал. 5:14). Защото именно това е, което Христос поучава, когато казва, “Всяко нещо, 
което желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е Законът 
и Пророците” (Мат. 7:12). Вярно е, че на първо място в Закона и Пророците е вярата и 
всичко, което е свързано с дължимото поклонение към Бога, и любовта е подчинена на 
това; но нашият Господ има предвид, че Законът предписва спазване на праведност и 
справедливост спрямо хората като средство, което трябва да използваме за да 
свидетелствуваме благочестив страх от Бога, ако наистина го притежаваме. 

54. Любов към ближния 

Затова нека да смятаме, че нашият живот ще бъде построен в най-пълно съгласие с 
Божията воля и с изискванията на Божия закон, когато във всяко отношение той е най-
полезен за нашите братя. Но в целия Закон няма нито една сричка, която да полага като 
правило какво човек трябва да прави или да не прави да ползата на своето плътско 
естество. И наистина, тъй като хората са склонни към прекомерно себелюбие, което те 
винаги поддържат, колкото и голямо да е тяхното отстъпление от истината, няма нужда 
от закон за подбуждане на любов, която вече съществува в изобилие. От това е 
съвършено ясно, че спазването на Заповедите се състои не в любов към самите себе си, 
а в любов към Бога и ближния; и че най-добър и свят живот води този, който най-малко 
се старае и живее за себе си; и че никой не живее по-зле и неправедно от този, който се 
старае и живее само за себе си, и търси и мисли само за своето си. И още по-добре да 
изразя колко силно трябва да сме склонни да обичаме ближния си, Господ е направил 
себелюбието да бъде като някакво мерило, тъй като в нашето естество няма чувство, 
което да е по-силно и по-енергично. Трябва внимателно да тълкуваме силата на този 
израз. Защото Той не приписва първо място на себелюбието (както някои софисти 
глупаво си въобразяват), а второ на любовта. Той по-скоро предава на другите любовта, 
която ние естествено чувствуваме към самите себе си. Затова Апостолът заявява, че 
любовта “не търси своето си” (1 Кор. 13:5). Не струва нищо и аргументът, че 
“подчиненото нещо трябва винаги да е по-нисше от правилото.” Господ не прави 
себелюбието да бъде правило, а любовта към другите да му е подчинена; но тъй като 
поради естественото влечение чувството на любовта обикновено е насочено към нас 
самите, Той показва, че то трябва да се отклони в друга посока – че трябва да сме 
готови да вършим добро на ближния си с не по-малка готовност, пламенност и 
загриженост, отколкото на себе си. 

 



55. Кой е нашият ближен? 

Тъй като нашият Спасител показа в притчата за самарянина (Лука 10:36), че думата 
“ближен” включва и най-далечния чужденец, няма причина да ограничаваме заповедта 
за любовта до нашите приятели. Не отричам, че колкото по-близка е връзката, толкова 
по-чести трябва да са нашите действия на братска любов. Защото състоянието на 
човечеството изисква да има повече взаимни задължения между онези, които са по-
тясно свързани с връзките на роднинство, приятелство или съседство. И това се прави 
без някаква обида против Бога, чрез Чието провидение ние сме подтиквани да го 
правим. Но аз казвам, че целият човешки род, без изключение, трябва да бъде обединен 
от общо чувство на любов; че няма разлика между грък и варварин, достоен или 
недостоен, приятел или враг, тъй като не трябва да гледаме на хората сами по себе си, а 
в Бога. Не е чудно, че когато се отклоним от този възглед, се заплитаме в заблуди. 
Затова, ако искаме да следваме истинния път на любовта, нашата първа стъпка трябва 
да бъде да обърнем очите си не към човека, видът на който по-често произвежда 
омраза, отколкото любов, а към Бога, Който изисква любовта, която Му дължим, да 
бъде насочена към цялото човечество, така че нашият основен принцип трябва винаги 
да бъде: Какъвто и да е човекът, ние трябва да го обичаме, защото трябва да обичаме 
Бога. 

56. “Евангелски препоръки”? 

Следователно нищо не може да бъде по-бедствено от невежеството или нечестието 
на Схоластиците, които обръщат постановленията относно омразата и любовта към 
враговете (постановления, които първо са били дадени към всички евреи, а след това 
предадени на всички християни) в препоръки, които имаме право да спазваме или да не 
спазваме, като ограничават задължителното спазване до монасите, които са направени 
по-праведни от обикновените християни чрез простото обстоятелство, че доброволно 
са се обвързали да спазват заповедите. Причината, поради която те не ги приемат като 
закони, е, че те изглеждат твърде тежки и натоварващи, особено за християните, които 
са под закона на благодатта. Как имат дързостта да променят вечния Божий Закон 
относно любовта към ближния? Има ли дори една страница в Закона, в която 
съществува такова разделение; не срещаме ли на всяка страница заповеди, които с най-
строги думи изискват от нас да обичаме враговете си? Какво означава заповедта да 
нахраним врага си ако е гладен, да му върнем вола или магарето ако са се заблудили 
или да ги привдигнем, ако са паднали под товара си (Пр. 25:21; Изх. 23:4)? Можме ли 
да показваме милост към добитъка заради човека, а да нямаме добра воля към самия 
човек? Какво? Не е ли Словото на Господа истинно завинаги: “На Мен принадлежи 
възмездието и въздаянието” (Вт. 32:35)? На друго място това още по-ясно е изразено: 
“Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против онези, които са от хората ти” (Лев. 
19:18). Нека схоластиците или да изтрият тези текстове от Закона, или да признаят 
Господ като Законодател, а не просто да го изобразяват като препоръчващ. 

57. Заповедта да обичаме врага си е истинска заповед 

И какво означава следният текст, който те се осмеляват да принизяват с абсурдни 
тълкувания? “Обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят; за да 
бъдете деца на вашия Баща, Който е на небесата” (Мат. 5:44, 45). Кой тук няма да се 
съгласи с логиката на Хризостом (De Compunctione Cordis, et ad Rom. 7), че естеството 
на целта изяснява, че това не са увещания, а постановления? Защото какво ни остава, 



ако сме изключени от броя на Божиите деца? Според схоластиците, само монасите 
могат да бъдат деца на нашия Баща в небето – само монасите могат да се осмеляват да 
призовават Бога като свой Баща. А между другото, какво става с Църквата? По същото 
правило, тя трябва да бъде ограничена до езичниците и бирниците. Защото нашият 
Спасител казва, “Ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? 
Не правят ли същото и бирниците?” Голяма полза да ни остане името “християни,” а да 
сме лишени от наследството на небесното царство! Не е слаб и аргументът на 
Августин: “Когато Господ забранява прелюбодейството, Той го забранява не по-малко 
за жената на врага ни, отколкото за жената на приятеля ни; когато забранява кражбата, 
забранява всякаква кражба, била от приятел или враг” (August. Lib. de Doctr. Christ.). 
Затова Павел поставя под правилото на любовта тези две заповеди, “Не кради” и “Не 
прелюбодействувай”; та дори казва, че те са обхванати в това слово, “Да обичаш 
ближния си както себе си” (Рим. 13:9). И така, или Павел е лъжлив тълкувател на 
Закона, или трябва неизбежно да заключим, че под тази заповед сме задължени да 
обичаме както нашите приятели, така и нашите врагове. Тогава онези, които по този 
начин извратено отхвърлят това задължение от Божиите деца, наистина показват себе 
си като деца на Сатана. Може да се спори дали при прогласяването на тази догма те 
показват повече глупост или неблагоразумие. Няма древен автор, който не смята за 
сигурно, че това са заповеди. Нямало е съмнение за това дори в епохата на Григорий, 
както е ясно от неговото решително твърдение; защото той твърди, че безспорно това 
са заповеди. И колко глупаво спорят те! Товарът, казват те, е твърде тежък за 
християните! Като че ли можем да си представим нещо по-трудно от това да обичаме 
Господа с цялото си сърце, душа и сила. В сравнение с този Закон няма друг, който да 
не изглежда лесен, било то да обичаме врага си, или да премахнем всяка мисъл за 
отмъщение от нашите умове. Разбира се, за нашата слабост всяко нещо, дори най-
малката точка от Закона, е тежко и трудно. Но ние имаме сила в Господа. На Него 
принадлежи да дава това, което заповядва, и да заповядва това, което желае. Това, че 
християните са под закона на благодатта, не означава че трябва да се скитат необуздано 
без закон, а че са присадени в Христос, чрез Чиято благодат са освободени от 
проклятието на Закона, и чрез Чийто Дух имат Закона написан на сърцата си. Павел 
нарича тази благодат “закон,” но не в буквалния смисъл на думата, като намеква за 
Божия Закон, на който я противопоставя. Схоластиците, като се облягат на думата 
“закон,” я правят основа на своите празни измислици. 

58. Разграничението между смъртен и несмъртен грях е невярно 

Същото трябва да се каже за тяхната употреба на понятието “простим грях,” както 
към скритото безбожие, което нарушава Първата Плоча, така и към прякото нарушение 
на последната заповед във Втората Плоча. Те определят простимия грях като желание, 
което не е придружено от съзнателно намерение, и което не остава за дълго в сърцето. 
Но аз твърдя, че то дори не може да влезе в сърцето, освен поради липса на онези неща, 
които се изискват от Закона. Забранено ни е да имаме други богове. Когато умът 
поради неверие гледа на друго място или е обхванат от внезапно желание да припише 
своето благословение на нещо друго, откъде идват тези импулси, колкото и мимолетни 
да са, ако не от това, че в душата има някакво празно кътче, което получава такива 
изкушения? И за да не удължаваме дискусията, имаме заповед да обичаме Бога с цяло 
сърце, ум и душа; и следователно, ако не всички сили на душата са насочени към любов 
към Бога, това е отклонение от покорството към Закона; защото онези вътрешни 
врагове, които въстават против господството на Бога и отменят Неговите заповеди, 
доказват, че Неговият престол не е добре установен в нашата съвест. Показахме, че 



последната заповед се простира именно дотам. Дали някакъв неправеден копнеж е 
възникнал в ума ни? Тогава сме виновни за пожелание и сме осъдени като нарушители 
на Закона. Защото Законът не само ни забранява да замисляме и възнамеряваме загуби 
за ближния си, но и забранява да бъдем подтиквани и подбуждани от пожелание. Но 
всяко нарушение на Закона ни поставя под проклятие, и следователно дори най-
малкото пожелание не може да избегне смъртното наказание. “Като претегляме нашите 
грехове,” казва Августин, “нека не използваме неверни везни, претегляйки според 
нашите си решения какво ще пожелаваме и как ще го пожелаваме, наричайки това 
тежко, а онова леко; а нека да използваме Божиите везни на Святите Писания, като 
взети от съкровището на Господа, и чрез тях да претегляме всяко престъпление, дори 
не да го претегляме, а да признаваме, че то вече е било претеглено от Господа” (August. 
De Bapt. Cont. Donatist. Lib. 2 c. 6). А какво казва Писанието? Определено когато Павел 
казва, че “заплатата за греха е смърт” (Рим. 6:23), той показва, че не знае нищо за това 
порочно разделение. Тъй като сме толкова склонни към лицемерие, няма никакво 
основание да позволяваме тази дребна отстъпка да успокоява нашите заспали съвести. 

59. Всеки грях е смъртен грях! 

Бих искал те да осъзнаят какво има предвид нашият Спасител, когато казва, “Който 
наруши една от тези най-малки заповеди, и така научи хората, най-малък ще се нарече в 
небесното царство” (Мат. 5:19). Не са ли в това число онези, които си позволяват да 
смекчават престъпването на Закона, като че ли то не заслужава смърт? Правилното 
отношение е да осъзнаем не просто какво се заповядва, но и Кой е Този, Който 
заповядва, защото всяко най-малко нарушение на Закона принизява Неговата власт. 
Смятат ли те, че е дребно нещо да оскърбяват Божието величие по какъвто и да е 
начин? И отново, тъй като Бог е обяснил Своята воля в Закона, всяко нещо противно на 
Закона е противно на Бога. Дали си въобразяват, че Божият гняв е така безсилен, че 
няма веднага да последва смъртно наказание? Той ясно заявява (ако могат да бъдат 
подбудени да послушат гласа Му, вместо да затъмняват Неговата ясна истина чрез 
своите блудкави хитрости), “Душата, която греши, тя ще умре” (Езек. 18:20). И отново, 
в цитирания по-горе стих, “Заплатата за греха е смърт.” Тези хора признават, че това е 
грях, защото не могат да го отрекат, но спорят, че не бил смъртен грях. Тъй като от 
дълго време са се отдавали на тази лудост, нека да се научат да се покаят; или, ако 
постоянствуват в своята страст, без да им обръщам повече внимание, нека Божиите 
деца да помнят, че всеки грях е смъртен, защото е бунт против Божията воля и 
неизбежно събужда Божия гняв; и защото е нарушение на Закона, а срещу всяко 
нарушение, без изключение, е обявено Божието осъждение. Настина, грешките на 
светиите са дребни, обаче не поради своето естество, а защото чрез Божията милост те 
получават прошка. 

 



Глава Девета 

9. ХРИСТОС, МАКАР И ПОЗНАТ НА ЕВРЕИТЕ ПОД ЗАКОНА, Е 
ИЗЯВЕН НАПЪЛНО ЕДВА В БЛАГОВЕСТИЕТО. 

Има три главни части в тази глава: 

I. Подготовка за разглеждането на познанието за Христос и ползите, които е 
спечелил за нас; раздели 1 и 2 се занимават със съдържанието на това познание, 
което след изявяването на Христос в плът ни е открито по-ясно, отколкото в 
Закона.  

II. Опровержение на нечистото въображение на Серветус, че обещанията са 
напълно отменени, р. 3. По същия начин, опровержение на онези, които не 
правят правилно сравнение на Закона и Благовестието, р. 4.  

III. Необходимо и кратко изложение на служението на Йоан Кръстител, което заема 
междинно място между Закона и Благовестието.  

Раздели. 

1. Святите бащи под Закона са видели деня на Христос, макар и неясно. Той бива 
по-пълно открит на нас в Благовестието. Причина за това, потвърдена от 
Христос и Неговите Апостоли.  

2. Понятието “Благовестие,” използвано в неговия най-широк смисъл, обхваща 
клетвите за милост, които Бог е дал на бащите. Конкретно, обаче, то означава 
провъзгласяването на благодатта, изявена в Бога-човек Исус Христос.  

3. Опровержение на възгледа на Серветус, че обещанията са напълно отменени. 
Защо още трябва да уповаваме на Божиите обещания. Друга причина. Решение 
на една трудност.  

4. Опровержение на онези, които не сравняват правилно Закона с Благовестието. 
Отговор на определени въпроси по тази тема. Кратко сравнение на Закона и 
Благовестието.  

5. Трета част на главата. За служението на Йоан Кръстител.  

(Христовата благодат е предсказана и изявена, 1-2) 

 
1. Предимствата на обществото на Новия Завет 

Тъй като Бог е благоволил (и не напразно) чрез умилостивения и приноси да 
свидетелствува в древни времена, че е Баща, и да отдели за Себе Си избран народ, 
несъмнено още тогава Той е бил познат в същия характер, в който сега е напълно 
открит на нас. Затова Малахия, като заповядва на евреите да се обърнат към Мойсеевия 
Закон (защото след неговата смърт щеше да има прекъсване на пророческото 
служение), незабавно заявява, че ще изгрее Слънцето на правдата (Мал. 4:2); като по 
този начин показва, че макар Законът да е действувал да държи благочестивите в 
очакване на идещия Месия, имало е основание за надежда за още по-голяма светлина 
при Неговото идване. По тази причина, като говори за древните пророци, Петър казва, 
“И откри им се, че не за себе си, а за вас служеха те това, което сега ви се извести чрез 
онези, които ви проповядваха Благовестието чрез Святия Дух, изпратен от небесата” (1 
Пет. 1:12). Не че пророческото учение е било безполезно за древните, или безсмислено 



за самите пророци, но че те не са придобили съкровището, което Бог е дал на нас чрез 
техните ръце. Благодатта, за която те свидетелствуваха, сега е видима за нашите очи. Те 
са имали само предвкусване; ние имаме пълното изявяване. Затова нашият Спасител, 
като заявява, че Мойсей е свидетелствувал за Него, хвали превъзходната мярка на 
благодатта, която ни е подарена (Йоан 5:46). Обръщайки се към Своите ученици, Той 
казва, “А вашите очи са благословени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват. 
Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, 
което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха” (Мат. 
13:16; Лука 10:23). Не е малка похвала за откровението на Благовестието това, че Бог 
предпочита нас пред святите мъже на миналото, които са толкова превъзходни в 
благочестието. В този възглед няма нищо непоследователно с друг текст, в който 
нашият Спасител казва, “Вашият баща Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя 
ден; и видя го и се зарадва” (Йоан 8:56). Защото макар събитието да беше още далеч и 
той да го виждаше неясно, той имаше пълна увереност, че то един ден ще бъде 
изпълнено; и от това идваше радостта на святия патриарх до неговата смърт. И Йоан 
Кръстител, когато казва, “Никой кога да е не е видял Бога; единородният Син, Който е 
в пазвата на Бащата, Той Го изяви” (Йоан 1:18), не изключва починалите преди него 
праведни от участие в познанието и светлината, изявени в личността на Христос; но 
като сравнява тяхното състояние с нашето, показва, че тайните, които те са виждали 
само неясно, сега са ясно видими за нас; както е добре обяснено от автора на 
Посланието към Евреите с тези думи, “Бог, Който с разни частични съобщения и по 
много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни 
ни говори чрез Сина” (Евр. 1:1, 2). Следователно, макар този единороден Син, Който 
сега за нас е сияние на славата на Своя Баща и отпечатък на Неговото същество, преди 
това е бил познат на евреите, както показахме на друго място от Павел, че Той е бил 
Избавител и в Стария Завет; въпреки това е вярно, както самият Павел на друго място 
заявява, че “Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Който е огрял в 
сърцата ни, за да се просветли светът с познанието на Божията слава в лицето на Исус 
Христос” (2 Кор. 4:6); тъй като, когато се яви в този Негов образ, Той в известен смисъл 
стана видим, като в предишните Си изявявания е бил смътен и неясен. Така 
неблагодарността на онези, които вървят слепи в тази ярка светлина, става още по 
срамна и отвратителна. За тях Павел казва, “чийто ум богът на този свят е заслепил, за 
да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос” (2 Кор. 4:4). 

2. Благовестието проповядва открития Христос 

Под думата “Благовестие” разбирам ясното изявление на тайната на Христос. 
Наистина признавам, че според начина, по който Павел използва Благовестие в 
учението за вярата (1 Тим. 4:10), то включва всички обещания, чрез които Бог 
примирява хората със Себе Си, и които се намират в целия Закон. Защото Павел тук 
противопоставя вярата на всички ужаси, които стряскат и мъчат съвестта, когато 
спасението се търси чрез дела. От това следва, че Благовестието в широкия смисъл 
обхваща свидетелствата за милост и бащинска любов, които Бог показа към 
Патриарсите. Но в неговия превъзходен смисъл то означава прогласяването на 
благодатта, изявена в Христос. Основанието за това не е само общоприетата употреба 
на думата, но и авторитетът на Христос и Неговите Апостоли. Едно от Неговите 
особени качества е, че проповядваше Благовестието на царството (Мат. 4:23; 9:35; 
Марк 1:14). Марко, в своето предисловие към Евангелието, го нарича “Начало на 
Благовестито на Исус Христос.” Не е нужно да събираме стихове, за да докажем това, 
което вече е съвършено известно. При Своето идване Христос “осветли живота и 



безсмъртието чрез Благовестието” (2 Тим. 1:10). С тези думи Павел не казва, че бащите 
са били хвърлени в мрака на смъртта преди въплъщението на Божия Син; а приписва на 
Благовестието почетното достойнство да бъде ново и изключително послание, чрез 
което Бог изпълни това, което е обещал, като тези обещания са изпълнени в личността 
на Сина. Защото макар вярващите във всяко време да са опитвали истинността на 
изявлението на Павел, че “ в Него всички Божии обещания са да и амин,” тъй като тези 
обещания са били запечатани в техните сърца; все пак, тъй като в Своята плът Той 
извърши всички действия за нашето спасение, това живо откровение на истината 
заслужено получава това ново и особено достойнство. Затова Христос казва, “Отсега 
нататък ще виждате небесните ангели да се възкачват и да слизат върху Човешкия 
Син.” Защото макар да говореше за стълбата, която Патриарх Яков видя във видение, 
Той показа превъзходството на Своето идване в това, че то отвори вратата към небето и 
ни даде свободен достъп до него. 

(Опровержение на заблудите относно връзката между Закона и Благовестието; 
междинното положение на Йоан Кръстител, 3-5) 

 
3. Обещанията не са отменени за нас 

Тук трябва да се предпазим от дяволското въображение на Серветус, който от 
желание, или поне от външна показност на желание да възвиси величието на Христос, 
напълно премахва обещанията, като че ли те са били оменени заедно със Закона. Той 
твърди, че чрез вярата на Благовестието всички обещания са били изпълнени; като че 
ли няма разлика между нас и Христос. По-горе отбелязах, че Христос не е оставил нито 
една част от нашето спасение незавършена; но от това погрешно се заключава, че вече 
притежаваме всички благословения, купени от Него; което предполага, че Павел греши 
в думите, “Защото с надежда се спасяваме” (Рим. 8:24). Настина признавам, че чрез 
вяра в Христос ние преминаваме от смърт в живот; но в същото време трябва да 
помним думите на Йоан, че макар да знаем, че сме “Божии деца,” “още не е станало 
явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, 
защото ще Го видим както е” (1 Йоан 3:2). Следователно, макар в Благовестието 
Христос да ни дава настоящата пълнота на духовните благословения, пълнотата остава 
в запазването на надеждата, докато бъде съблечени от тленната плът и преобразени в 
славата на Този, Който е възлязъл преди нас. През това време, като се облягаме на 
обещанията, ние се покоряваме на водителството на Святия Дух, Чийто авторитет 
трябва да има достатъчна тежест за нас, за да прекратим лаенето на това мръсно куче 
[Серветус – бел. прев.]. От свидетелството на Павел знаем, че “благочестието е полезно 
за всичко, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот” (1 Тим. 4:8); по 
която причина Павел се хвали, че е “апостоло на Исус Христос, за обещания живот, 
който е в Христос Исус” (2 Тим. 1:1). А на друго място ни напомня, че имаме същите 
обещания, които са дадени на светиите в старо време (2 Кор. 7:1). Накратко, той 
обобщава, че нашето щастие е в това да бъдем запечатани в Святия Дух на обещанието. 
Всъщност ние не можем да имаме наслада в Христос, ако не Го приемем заедно с 
Неговите обещания. От това следва, че Той наистина живее в нашите сърца и все пак 
ние още сме странници по отношение на Него, защото “чрез вяра ходим, а не чрез 
виждане” (2 Кор. 5:6, 7). Няма непоследователност в тези двете неща, а именно, че в 
Христос ние притежаваме всичко необходимо за съвършенството на небесния живот, и 
все пак вярата е виждане на “неща, които са невидими” (Евр. 11:1). Единственото, 



което трябва да имаме предвид в естеството или качеството на обещанията, е, че 
Благовестието сочи ясно това, което Законът крие под преобрази. 

4. Противопоставянето на Закона и Благовестието не трябва да бъде 
преувеличавано 

Така също виждаме грешката на онези, които като сравняват Закона с 
Благовестието, го представят само като сравнение между заслуги от дела и благодатно 
вменяване на праведност. Това противопоставяне в никакъв случай не трябва да бъде 
отхвърляно, защото под понятието “закон” Павел често разбира това правило за свят 
живот, в което изисква това, което Му дължим, като не дава надежда за живот ако не го 
спазваме напълно; и от друга страна произнася проклятие и за най-малката грешка. 
Павел прави това като показва, че ние биваме благодатно приети от Бога и счетени за 
праведни чрез прощаване на греховете, тъй като това покорство към Закона, за което е 
обещана награда, не може да се намери никъде. Затова той уместно противопоставя 
правдата на Закона и правдата на Благовестието. Но Благовестието не е наследило 
целия Закон в такъв смисъл, че да въведе нов начин на спасение. То потвърждава 
Закона и доказва, че всяко нещо, което Законът обещава, е изпълнено. Това което е 
било сянка, Благовестието прави действителност. Когато Христос казва, че Законът и 
Пророците са били до Йоан, Той не осъжда бащите на проклятие, което те, като роби на 
Закона, не са можели да избегнат. Той показва, че на тях са били дадени само 
основните неща и затова са останали далеч под нивото на учението на Благовестието. 
Затова Павел, като нарича Благовестието “Божия сила за спасение на всеки, който 
вярва,” веднага след това добавя, че то е било “засвидетелствувано от Закона и 
Пророците” (Рим. 1:16; 3:21). И в края на същото Послание, макар да описва 
“проповядването на Исус Христос” като “откровение на тайна, която е била скрита от 
създанието на света,” той уточнява, че “сега е открита” “чрез писанията на пророците” 
(Рим. 16:25, 26). От това стигаме до извода, че когато се говори за целия Закон, 
Благовестието се различава от Него само по отношение на яснотата на откровението. И 
все пак, като се имат предвид неоценимите богатства на благодатта, дадена ни в 
Христос, има добро основание да кажем, че чрез Неговото идване на земята беше 
установено небесното царство (Мат. 12:28). 

5. Йоан Кръстител 

Йоан стои между Закона и Благовестието, изпълнявайки междинно служение, 
свързано с тях. Защото макар че той даде обобщение на Благовестието, като обяви 
Христос за “Божието Агне, Което отнема греха на света,” все пак, тъй като той не видя 
несравнимата сила и слава, които осияха във възкресението, Христос каза, че Йоан не е 
равен на Апостолите. Защото това е смисълът на думите: “Сред родените от жени не се 
е родил по-велик от Йоан Кръстител; и пак най-малкият в небесното царство е по-велик 
от него” (Мат. 11:28). Тук Той не хвали хората, а след като издига Йоан над всички 
Пророци, поставя на първо място проповядването на Благовестието, което на друго 
място е означено като небесното царство. Когато самият Йоан на друго място в отговор 
на юдеите казва, че е само “глас” (Йоан 1:23), като че ли е по-малък от Пророците, това 
не е престорено смирение, а иска да ги научи, че не му е поверено истинското 
послание, че само изпълнява ролята на вестител, както е предсказано от Малахия, “Ето, 
Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден на Господа” 
(Мал. 4:5). И наистина, по време на цялото му служение той не направи нищо друго 
освен да подготвя ученици за Христос. Той дори доказва от Исая, че от Бога е назначен 



на това служение. В този смисъл Христос казва за него, че е “горяща и светеща 
светлина” (Йоан 5:35), защото истинският ден още не беше настъпил. Но това не ни 
пречи да го наредим сред проповедниците на Благовестието, тъй като той използва 
същото кръщение, което после беше поверено на Апостолите. И все пак, той само 
започна това, което тръгна с пълна сила при Апостолите, след като Христос беше 
възнесен в небесна слава. 

 

Глава Десета 

10. ПРИЛИКАТА МЕЖДУ СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ. 

Тази глава се състои от четири части: 

I. Смисълът, полезността и необходимостта от тази дискусия, р. 1.  
II. Доказателство, че като цяло старата и новата диспенсация са всъщност едно, 

макар и под различни наредби. Три точки, в които двете диспенсации са напълно 
единни, р. 2-4.  

III. Старият Завет, както и Новият, гледа към надеждата за безсмъртието и вечния 
живот, откъдето следват и другите две точки на съгласие, а именно, че и двата са 
основани върху Божията благодатна милост, и са потвърдени чрез ходатайството 
на Христос. Това се доказва чрез много аргументи, текстове от Писанието и 
примери, р. 5-23.  

IV. Заключение на цялата глава, където са приведени определени текстове от 
Писанието за по-пълно потвърждение. Опровержение на клеветите на садукеите 
и другите юдеи.  

Раздели. 

1. Въведение, показващо необходимостта от доказване на приликата между двете 
диспенсации, противно на Серветус и анабаптистите.  

2. Общ поглед върху тази прилика. Двата завета са всъщност един, макар и под 
различни наредби. Три неща, в които те са напълно единни.  

3. Първа обща прилика или съгласие, а именно, че и Старият, и Новият Завет 
простират своите обещания отвъд настоящия живот и дават сигурна надежда за 
безсмъртие. Причината за тази прилика. Отговор на едно възражение.  

4. Другите две прилики, а именно, че и двата завета са основани върху Божията 
милост и са потвърдени чрез посредничеството на Христос.  

5. Подробно доказателство, че първата от тези прилики е основата на другите две. 
Първият аргумент произтича от текста, в който Павел, като показва, че 
тайнствата в двете диспенсации имат едно и също значение, доказва, че 
положението на древната Църква е подобно на нашето.  

6. Възражение от Йоан 6:49, а именно, че израилтяните ядоха манна в пустинята и 
са мъртви, докато християните ядат плътта на Христос и не умират. Отговор, 
примиряващ този текст от Евангелиста с текста от Апостола.  

7. Друго доказателство от Закона и Пророците, а именно, че силата на Божието 
Слово съживява хората още преди Христос да беше изявен. Следователно 
вярващите евреи бяха учени на надеждата на вечния живот.  



8. Трето доказателство от устройството на завета, което показва, че заветът е един 
и същ преди и след изявлението на Христос в плът.  

9. Потвърждение на последното доказателство от ясните думи, чрез които е 
изразено устройството на завета. Друго потвърждение, следващо от това и от 
естеството на Бога.  

10. Четвърто доказателство от примери. Адам, Авел и Ной, когато бяха изпитвани с 
различни изкушения, пренебрегвайки настоящето, се стремяха с жива вяра и 
непобедима надежда към един по-добър живот. Следователно те са имали 
същата цел както и вярващите под Благовестието.  

11. Продължение на четвъртото доказателство от примера на Авраам, чието 
призвание и целият му живот показват, че той ревностно се стремеше към вечно 
щастие. Опровержение на едно възражение.  

12. Продължение на четвъртото доказателство с примерите на Исак и Яков.  
13. Заключение на четвъртото доказателство. Адам, Авел, Ной, Авраам, Исак, Яков 

и тези под Закона очакваха изпълнението на Божиите обещания не на земята, а в 
небето. Затова те нарекоха този живот земно странствуване и пожелаха да бъдат 
погребани в Ханаанската земя, която беше образ на вечното щастие.  

14. Пето доказателство от ревността на Яков да придобие първородството. Това 
показва силно желание за бъдещия живот. Валаам в известна степен осъзнава 
това.  

15. Шесто доказателство от Давид, който очаква такива велики неща от Господа, и 
все пак обявява настоящия живот за проста суета.  

16. Седмо доказателство също от Давид. Неговите описания на щастието на 
вярващите могат да се осъществят само в бъдещия живот.  

17. Осмо доказателство от общото чувство и изповедта на праведните, които чрез 
вяра и надежда се стремят да придобият в небето това, което не виждат в 
настоящия живот на сенки.  

18. Продължение и потвърждение на последното доказателство от възвишаването на 
праведните, дори сред общата разруха в света.  

19. Девето доказателство от Йов, който най-ясно говори за тази надежда. 
Опровержение на две възражения.  

20. Десето доказателство от късните Пророци, които учат, че щастието на 
праведните е поставено извън границите на настоящия живот.  

21. Това ясно се вижда от видението на Езекиил за мъртвите кости и от един текст в 
Исая.  

22. Последно доказателство от определени текстове в Пророците, които ясно 
показват бъдещото безсмъртие на праведните в небесното царство.  

23. Заключение на цялата дискусия за приликата между двете диспенсации. 
Привеждане на четири текста от Писанието за по-пълно потвърждение. 
Опровержение на една заблуда на садукеите и другите юдеи, които отричат 
вечното спасение и сигурната надежда на Църквата.  

  



(Старият Завет е същият като Новия Завет, 1-6) 

 
1. Въпросът 

От това, което казахме по-горе, трябва вече да е ясно, че всички, които от 
създанието на света Бог е осиновил за Свои собствени хора, са приети в завета с Него 
на същите условия и под същото учение, както сме и ние; но тъй като не е маловажно 
да потвърдим това, тук ще направя едно допълнение и ще покажа, тъй като Бащите са 
съучастници с нас в същото наследство, и са се надявали на цялостно спасение чрез 
благодатта на същия Посредник, доколко тяхното положение в това отношение се 
различава от нашето. Защото текстовете, които приведохме от Закона и Пророците като 
доказателство, изясняват, че никога е нямало друго правило за благочестие и 
поклонение сред Божиите хора; но тъй като много неща са написани относно разликата 
между Стария и Новия Завет по начин, който може да обърка обикновените читатели, 
тук ще бъде уместно да посветим специално място на едно по-добро и по-подробно 
разглеждане на този предмет. Тази дискусия, която и без това би била много полезна, 
беше направена жизнено необходима от този чудовищен изверг, Серветус, и от някои 
психично болни от сектата на анабаптистите, които смятат народа на Израил за някакво 
стадо свине, въобразявайки си нелепо, че Господ ги е натъпкал със земни 
благословения, но не им е дал надежда за благословено безсмъртие. Нека да предпазим 
благочестивите умове от тази гибелна грешка, като в същото време премахнем всички 
трудности, които възникват винаги, когато се спомене за разликата между Стария и 
Новия Завет. В същото време нека също да разгледаме каква е приликата и каква е 
разликата между завета, който Господ направи с израилтяните преди идването на 
Христос, и този, който прави с нас сега, когато Христос е изявен. 

2. Основни точки на съгласие 

Всъщност, можем да обясним това с една дума. Заветът с бащите не само не е 
различен от нашия по своето естество и съдържание, но и е напълно един и същ; 
различна е само наредбата. Но тъй като това кратко обобщение не е достатъчно за да 
даде пълно разбиране на темата, за да бъде полезно нашето обяснение, то трябва да 
отиде в по-големи подробности. Обаче е ненужно като показваме приликата, или по-
скоро еднаквостта на двете диспенсации, отново да разглеждаме подробностите, които 
вече обяснихме, както е неразумно да въвеждаме онези, които предстои да бъдат 
разгледани на друго място. Това, на което обръщаме внимание тук, може да се сведе до 
три точки: Първо, че земното богатство и щастие не беше целта, към която евреите 
трябваше да се стремят, а бяха осиновени в надеждата за безсмъртие, и че увереността 
за това осиновяване беше дадена чрез непосредствени послания, чрез Закона и 
Пророците. Второ, че заветът, чрез който бяха примирени с Господа, не беше основан 
върху някакви техни заслуги, а единствено върху милостта на Бога, Който ги е 
призовал; и трето, че те имаха и познаваха Посредника Христос, чрез Когото бяха 
съединени с Бога и бяха способни да получат Неговите обещания. Втората от тези 
точки, тъй като не е достатъчно разбирана, ще бъде напълно разгледана на своето си 
място (Книга 3, глави 15-18). Защото ще докажем чрез много ясни текстове от 
Пророците, че всичко, което някога Господ е давал или обещавал на Своите хора, е 
единствено от доброта и щедрост. Третата точка също на много места е показана много 
ясно. Дори първата точка не може да остане незабелязана. 



3. Старият Завет гледа към бъдещето 

Тъй като първата точка е най-съществена за настоящата тема, ще я разгледаме по-
цялостно, като в същото време внимаваме дали някоя от другите точки изисква 
обяснение, за да го дадем на място или да го добавим по-късно. Всъщност, Апостолът 
премахва всякакво съмнение, когато казва, че Благовестието, което Бог даде относно 
Своя Син, Исус Христос, “отнапред е обещал чрез пророците Си в Святите Писания” 
(Рим. 1:2). И отново, че “независимо от закона се яви Божията правда, за която 
свидетелствува Законът и Пророците” (Рим. 3:21). Защото Благовестието не ограничава 
човешките сърца до радостта от настоящия живот, а ги издига до надеждата за 
безсмъртие; не ги съсредоточава върху земните наслади, а като обявява, че има 
съкровище в небето, издига сърцето до самото небе. Защото на друго място той 
обяснява така, “като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, Който е залог 
на нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога” (Еф. 1:13, 14). И 
отново, “повеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всичките 
светии, за онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте 
чули по-напред в истинското слово на Благовестието” (Кол. 1:4, 5). И отново, “За което 
ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус 
Христос” (2 Сол. 2:14). Поради това то също е наречено слово за спасение и на Божията 
сила, със спасение за всеки, който вярва, и на небесното царство. Но ако учението на 
Благовестието е духовно и дава достъп до притежаване на нетленния живот, нека не си 
въобразяваме, че онези, на които то е било обещано и заявено, напълно са 
пренебрегвали грижата за душата и са живели глупаво като добитък в радостта на 
телесните удоволствия. Нека никой не говори глупости, че обещанията относно 
Благовестието, съдържащи се в Закона и Пророците, са били предназначени за други 
хора, а не и за тези, на които са дадени. Защото Павел, малко след като заявява, че 
Благовестието е било обещано в Закона, добавя, че “всичко, което Законът говори, 
казва го за тези под Закона.” Наистина признавам, че тук той говори за различно нещо, 
но когато казва, че всяко нещо в Закона е било насочено към евреите, едва ли е толкова 
безпаметен да не помни какво е казал няколко стиха преди това, че Благовестието е 
обещано в Закона. Следователно, когато Апостолът казва, че обещанията на 
Благовестието са били описани в Стария Завет, той най-ясно показва, че Старият Завет 
има особена загриженост за бъдещия живот. 

4. Дори в Стария Завет оправданието идва единствено по благодат 

По същия начин стигаме до извода, че Старият Завет е бил основан върху Божията 
благодатна милост и е потвърден чрез посредничеството на Христос. Защото 
проповядването на Благовестието не прогласява нищо повече от това, че грешниците, 
без никакви заслуги от тяхна страна, са оправдани чрез бащинската щедрост на Бога. 
Това е изцяло изпълнено в Христос. Тогава кой ще си позволява да представя евреите 
като лишени от Христос, когато знаем, че те са съучастници в завета на Благовестието, 
който е основан единствено в Христос? Кой ще си позволи да ги направи чужди на 
ползата от безплатното спасение, когато знаем, че те са били наставлявани в учението 
за оправдание чрез вяра? И за да не оставаме дълго на нещо, което е обевидно, имаме 
забележителните думи на нашия Господ, “Баща ви Авраам се възхищаваше, че ще види 
Моя ден; и видя го и се зарадва” (Йоан 8:56). Това, което Христос тук заявява относно 
Авраам, апостолът показва, че е приложимо за всички вярващи, когато казва, че Исус 
Христос е “същият вчера, днес и завинаги” (Евр. 13:8). Защото тук той не говори само 
за вечната божественост на Христос, а за Неговата власт, за която вярващите винаги са 



имали изобилно свидетелство. Затова и Мария, и Захария в своите химни казват, че 
откритото в Христос спасение е изпълнението на милостта, обещана “на бащите ни, 
към Авраам и към неговото потомство завинаги” (Лука 1:55, 72). Ако чрез 
откровението на Христос Господ изпълни Своята древна клетва, не може да се отрече, 
че предметът на тази клетва трябва да е бил Христос и вечния живот. 

5. Еднакви белези на завета 

Апостолът дори прави израилтяните равни на нас, не само в благодатта на завета, но 
и в значението на Тайнствата. Като използва примера на онези наказания, които според 
Писанието в старо време са били нанесени на евреите, за да възпре Коринтяните от 
падане в същото нечестие, той започва с предпоставката, че те нямат основание да си 
приписват какви да е права, които могат да ги избавят от Божието възмездие, което 
дойде върху евреите, тъй като Господ не само им е дал същите милости, но и е изявил 
Своята благодат сред тях със същите символи; той казва, вие си мислите, че сте в 
безопасност, защото Кръщението, което сте получили, и Вечерята, в която участвувате 
всекидневно, имат превъзходни обещания; но ако в същото време, презирайки Божията 
доброта, се впускате в разврат, знайте, че евреите, върху които Господ нанесе Своите 
най-сурови присъди, имаха същите символи. Те бяха кръстени чрез преминаване през 
морето и в облака, който ги закриляше от изгарящото слънце. Някои казват, че това 
преминаване е било плътско кръщение, което само в някаква степен отговаря на нашето 
духовно кръщение. Но ако е така, тогава няма сила в аргумента на Апостола, чиято цел 
е да предпази християните от това да си въобразяват, че превъзхождат евреите в 
кръщението. Освен това, това възражение не може да са приложи към това, което 
следва незабавно след това, а именно, че те “ядоха от същата духовна храна и пиха от 
същото духовно питие, защото пиеха от една духовна Канара, която ги придружаваше; 
и тази Канара беше Христос” (1 Кор. 10:3, 4). 

6. Опровержение на възражение, основано върху Йоан 6:49, 54 

За да отнемат силата от този текст на Павел, някои отправят възражение, основано 
върху думите на нашия Спасител, “Бащите ви ядоха манната в пустинята и умряха.” “А 
който яде от този хляб, ще живее вечно” (Йоан 6:49, 51). Не е трудно да примирим 
двата текста. Тъй като се обръща към слушатели, които желаят само да бъдат 
изпълнени със земна храна, а не се грижат за храната за душата, Господ до известна 
степен приспособява Своето говорене за техните способности и конкретно за да се 
справи с техния плътски възглед, като прави сравнение между манната и Своето тяло. 
Те искат от Него да извърши някаква чудо, както Мойсей направи в пустинята като 
получи манна от небето. В тази манна те не виждаха нищо друго освен задоволяване на 
телесния глад, от който хората страдаха; те не бяха проникнали до по-висшата тайна, за 
която Павел говори. Затова Христос, за да покаже, че благословението, което трябва да 
очакват от Него, е по-превъзходно от прехваленото благословение, което Мойсей 
подари на техните бащи, прави това сравнение: Ако според вас е било велико и паметно 
чудо, когато Господ чрез Мойсей даде на Своите хора небесна храна, с която те да 
бъдат хранени за известно време и да не умрат от глад в пустинята, направете си извода 
колко по-превъзходна е храната, която дарява безсмъртие. Сега виждаме защо нашия 
Господ пропусна да спомене това, което е главното качество на манната, и спомена 
само нейната най-нисша употреба. Тъй като юдеите, за да Го укоряват, хвърлиха срещу 
Него Мойсей като някой, който задоволи нуждите на хората чрез манната, Той 
отговори, че е служител на много по-велика благодат, в сравнение която телесното 



изхранване на хората, на което те поставяха толкова висока стойност, трябва да бъде 
смятано за лишено от стойност. Като знае, че когато Господ изпрати манната от небето, 
Господ не само снабди техните тела с храна, но също я даде като съдържаща духовна 
тайна за изобразяване на духовно съживление, което се придобива в Христос, Павел не 
пропуска именно това качество, което заслужава най-голямо внимание. От което 
сигурно и ясно се доказва, че същите обещания за небесен и вечен живот, които Господ 
сега дава на нас, не само са били дадени на евреите, но и също са били запечатани с 
истински духовни тайнства. Този предмет е подробно разгледан от Августин в неговия 
труд срещу манихееца Фауст. 

(Аргумент за надеждата за вечен живот, показващ, че старозаветните 
Патриарси очакваха изпълнението на обещанията в идещия живот, 7-14) 

 
7. Бащите имаха Словото; с него те имаха и вечния живот 

Но ако моите читатели искат да цитирам текстове от Закона и Пророците, както 
вече направихме от Христос и Апостолите, от които да видят, че духовният завет беше 
също даден и на бащите, аз ще се покоря на тяхното желание и то с готовност, защото 
така моите противници още по-сигурно ще бъдат убедени, че от сега нататък нямат 
възможност за бягство. И ще започна с доказателство, което, макар да знам, че ще 
изглежда празно и почти смехотворно за надменните анабаптисти, ще има голяма 
тежест за смирените и трезви умове. Приемам за даденост, че Божието Слово има 
такава вътрешна сила, че съживява душите на всички, които Бог е благоволил да дари с 
разбиране за него. Винаги е било истинно твърдението на Петър, че то е нетленно семе, 
“което живее и трае завинаги” (1 Пет. 1:23), което той извлича от думите на Исая (Ис. 
40:6). И така, когато Бог в древни времена е привързал евреите за Себе Си чрез свят 
съюз, не може да има съмнение, че ги е отделил за надежда за вечен живот. Когато 
казвам, че те са приели Словото, което ги е доближило до Бога, не говоря за онова 
общо откровение, което е пръснато в цялото небе и земя и във всички създания на 
света, и което макар да дава живот на всяко нещо според естеството му, не освобождава 
никое нещо от робството на тлението. Говоря за онова специално откровение, чрез 
което умовете на благочестивите биват просветени в познанието за Бога и свързани с 
Бога. Казвам, че тъй като Адам, Авел, Ной, Авраам и другите патриарси бяха свързани 
с Бога чрез това просвещение на Словото, не може да има и най-малко съмнение, че са 
получили достъп до безсмъртното Божие царство. Те са имали това здраво участие в 
Бога, което не може да съществува без благословението на вечния живот. 

8. В Стария Завет Бог даде на Своите хора общение със Себе Си и заедно с него 
даде вечен живот 

Ако предметът все още изглежда незавършен, нека да преминем към устройството 
на завета, което не само ще задоволи смирените мислители, но и ще изяви достатъчно 
невежеството на клеветниците. Заветът, който Бог винаги прави със Своите слуги, е 
този: “Ще ходя между вас, и ще бъда ваш Бог, и вие ще бъдете Мои хора” (Лев. 26:12). 
Тези думи, според както Пророците са склонни да ги обясняват, обхващат живот и 
спасение и цялостно благословение. Защото Давид основателно заявява многократно, 
“Благословен е онзи народ, на когото Господ е Бог!” “Благословен е онзи народ, на 
когото Бог е Господ, хората, които е изброил за Свое наследство” (Пс. 144:15; 33:12); и 
това не е само по отношение на земното щастие, а защото Той избавя от смърт, 



постоянно закриля и с вечна милост възмездява онези, които е осиновил за Свои хора. 
Както се казва в другите пророци, “Не си ли Ти вечен, Господи Боже мой, Святий мой! 
Няма да умрем.” “Господ е наш Съдия, Господ е наш Законодател, Господ е наш Цар, 
Той ще ни спаси.” “Благословен си ти, Израилю; кой е подобен на теб, народе спасяван 
от Господа?” (Авак. 1:12; Ис. 33:22; Вт. 33:29). Но за да не се трудим напразно, 
Пророците непрестанно ни напомнят, че ако Господ е наш Бог, не ни липсва никое 
добро нещо, и следователно не ни липсва увереност за спасение. И е точно така. Защото 
ако винаги, когато изгрее върху нас, Неговото лице е съвършен залог за спасение, как 
може Бог да изяви Себе Си на някой човек като негов Бог, без да му отвори 
съкровищата на спасението? Като казва, че ще бъде наш Бог, Той казва, че ще живее 
между нас, както заявява чрез Мойсей (Лев. 26:11). Но ние не можем да се радваме на 
такова присъствие, без нашият живот да е напълно обхванат от Бога. И макар да не е 
казано нищо повече, те имаха достатъчно ясно обещание за духовен живот в тези думи, 
“Аз съм вашият Бог” (Изх. 6:7). Защото Той обявява, че ще бъде Бог не само на техните 
тела, но и на техните души. Но ако душите не са свързани с Бога в праведност, остават 
чужди на Него в смърт. От друга страна, този съюз, там, където го има, ще доведе със 
себе си вечно спасение. 

9. Дори в Стария Завет Божията доброта беше по-силна от смъртта 

На това можем да добавим, че Той не само заявява, но и обещава, че ще бъде техен 
Бог. Чрез това тяхната надежда бива разширена отвъд настоящите добрини и насочена 
към вечността. Нещо повече, че този поглед към бъдещето е бил действителен, се 
вижда от многото текстове, в които верните се утешават не само в настоящите злини, 
но и за бъдещето, като си непрекъснато си напомнят, че Бог никога няма да ги 
изостави. Нещо повече, по отношение на втората част на обещанието, а именно, 
Божието благословение, неговото простиране отвъд границите на настоящия живот 
още по-ясно се потвърждава от думите, “Ще бъда Бог и на потомството ти след теб” 
(Бит. 17:7). Ако заявява Своето благоволение към мъртвите като прави добро на 
тяхното потомство, как ще откаже Своето благоволение на самите тях? Бог не е като 
хората, които прехвърлят своята любов към децата на своите приятели, защото след 
смъртта на приятелите си нямат възможността да изпълнят към тях своите задължения. 
Но Бог, Чиято доброта не може да бъде осуетена от смъртта, не лишава мъртвите от 
добрините на Своята милост, която заради тях Той продължава до хиляда поколения. 
Затова Бог благоволява да даде поразяващо свидетелство за изобилието и величието на 
Своята доброта, на която те ще се радват след смъртта, като казва, че тя ще се простира 
към цялото им потомство (Изх. 20:6). Истинността на това обещание бива запечатана и 
дори изпълнена, когато дълго след смъртта на Авраам, Исак и Яков Той нарича Себе 
Си техен Бог (Изх. 3:6). И защо? Не е ли това име нелепо, ако те са загинали? Би било 
същото като да каже, Аз съм Бог на хора, които вече не съществуват. Затова 
Евангелистите разказват, че именно чрез този аргумент нашият Спасител опроверга 
садукеите (Мат. 22:23; Лука 20:32), които не можаха да отрекат, че Мойсей 
свидетелствува за възкресение от мъртвите, тъй като учеше, че всички светии са в 
Неговата ръка (Вт. 33:3). От това лесно можем да заключим, че смъртта не означава 
изчезване за онези, които са приети в наставлението, водителството и закрилата на 
Онзи, Който владее над живота и смъртта. 

  



10. Благословението на светиите не беше земно 

Нека сега да видим (и именно в това е същността на нашия спор), дали самите 
вярващи са били така научени от Господа, че да вярват, че имат по-добър живот на 
друго място, и да се стремят към него без да обръщат внимание на настоящето. Първо, 
начинът на живота, който Бог им наложи, беше непрестанно упражняване, което да им 
напомня, че ако имат надежда само в този свят, от всички хора те са най-нещастни. 
Адам, най-нещастният от всички, дори само заради спомена за своето изгубено щастие, 
с трудност снабдяваше своите нужди с усилен труд; и за да не бъде Божието проклятие 
ограничено до телесния труд, неговата единствена останала утеха стана източник на 
най-дълбока скръб: Единият от двамата му сина му е отнет от братоубийствената ръка 
на брат му, докато този, който е останал жив, причинява отвращение и ужас дори със 
самия си вид. Авел, жестоко убит в разцвета на дните си, е пример за бедствието, което 
идва върху човека. Докато целият свят живее сигурно в разкош, Ной изморява себе си, 
като прекарва голяма част от живота в изграждане на ковчега. Той избягва смъртта, но 
с повече трудности отколкото сто смърти могат да причинят. Освен десетте месеца 
живот в ковчега, като в някаква гробница, нищо не би мого да бъде по-неприятно от 
това да остане затворен сред мръсотията на животните. След като се избавя от тези 
трудности, той се сблъсква с нова причина за скръб. Вижда как собственият му син му 
се подиграва, и е принуден със собствената си уста да прокълне онзи, когото чрез 
великата Божия благодат е спасил от потопа. 

11. Вярата на Авраам 

Само Авраам трябва да се равнява за нас на десетки хиляди, като имаме предвид 
неговата вяра, която ни е представена като най-добрия пример за вярване, към когото 
също трябва да гледа целият човешки род за да бъдем Божии деца. Кое може да бъде 
по-нелепо от това Авраам да бъде баща на всички вярващи, а да не заема дори най-
ниското място сред тях? Не може да му откажем място в списъка; нещо повече, не 
можем да му откажем едно от най-почетните места в него без да разрушим цялата 
Църква. И така, като разглеждаме неговите опитности в живота, в мига, в който е 
призован чрез Божията заповед, той се откъзва от приятели, родители и родина, 
предметите, в които обикновено се състои главното щастие в живота, като че ли 
съзнателната цел на Господа е била да го лиши от всякакви източници на радост. 
Малко след като влиза в земята, в която му е заповядано да живее, той бива изгонен от 
там от глада. В страната, в която се установява за да търси спокойствие, той е принуден 
заради собствената си безопасност да изложи жена си на блудство. Това трябва да е 
било по-лошо от хиляда смърти. След като се връща в земята, където ще живее, той 
отново бива изгонен от глада. Къде е щастието да обитаваш земя, където често трябва 
да страдаш от глад, дори да умираш от глад, ако не я напуснеш? След това отново, при 
Авимелех, той е доведен до същата принуда да спасява главата си като изгубва жена си 
(Бит. 12:12). Докато се скита несигурен насам-натам в продължение на много години, 
той е принуден поради непрестанните караници на слугите да се раздели със своя 
племенник, който му е като син. Тази раздяла несъмнено е била за него такава болка, 
каквато е отрязването на крайник. Малко след това научава, че племенникът му е 
отведен в плен от врага. Където и да отиде, той среща диви по сърце съседи, които дори 
не му позволяват да пие от кладенците, които той самият е изкопал с много труд. 
Защото не би закупил от царя на Герар правото да използва кладенците, ако не му е 
било забранено. Стига до преклонна възраст без да има деца (най-горчивото и най-
неприятно чувство на стари години), когато неочаквано се ражда Исмаил; но Авраам 



плаща скъпо за неговото раждане в упреците на Сара, като че ли той е причината да 
смутовете в дома, породени от непокорството на робинята. Накрая се ражда Исак, но от 
своя страна първородният Исмаил бива изместен и почти враждебно изгонен и 
изоставен. Исак остава единствен и добрият човек, сега вече изморен от възрастта си, е 
посветил сърцето си на него, когато малко след това му е заповядано да го принесе в 
жертва. Какво по-ужасно нещо може да измисли човешкият ум за един баща от това да 
бъде убиец на сина си? Ако беше отнет от болест, който не би съжалявал дълбоко 
стареца за това, че му е бил даден син като подигравка, и така скръбта му от 
бездетността е била удвоена? Ако беше убит от чужденец, това наистина би било много 
по-лошо от естествена смърт. Но всички тези нещастия са нищо в сравнение с неговото 
убийство от бащината му ръка. Накратко, през целия си живот той беше притесняван и 
тормозен по такъв начин, че всеки, който иска да даде пример за нещастен живот, не 
може да намери по-подходяща картина. Нека никой не казва, че той не е бил толкова 
нещастиен, защото в крайна сметка е избягнал всички тези бури. Щастлив човек е 
който спокойно се наслаждава на настоящите благословения без никаква примес на 
страдание, а не който след безкрайни трудности в продължение на цял живот накрая с 
усилие се добира до избавление. 

12. Вярата на Исак и Яков 

Исак е по-малко наскърбен, но и той не се радва на много от сладостите на живота. 
Той също се сблъсква с онези неприятности, които не позволяват на човек да бъде 
щастлив на земята. Гладът го гони от Ханаанската земя; жена му е отнета от него; 
съседите му непрекъснато го притесняват и тормозят по всякакъв начин, така че е 
принуден да воюва дори за водата. У дома е притесняван дори от снахите си; уязвен е 
от враждата между синовете си и няма друго лекарство за това голямо зло освен да 
изпрати сина, когото е благословил, в изгнание (Бит. 26:27). Яков също не е нищо друго 
освен поразяващ пример за най-голямо нещастие. Детството му преминава най-
неутешно у дома под заплахите и тревогите от своя по-голям брат, и в крайна сметка е 
принуден да се съобрази с тях (Бит. 27:28). Беглец от своите родители и от своята родна 
земя, в допълнение към трудностите на изгнанието, отношението, което получава от 
своя чичо, в никакъв случай не е по-любезно и по-човечно (Бит. 29). Като че ли е малко 
да прекара седем години на усилено и тежко слугуване, той бива измамен със съпругата 
си. Заради другата жена трябва да премине през ново слугуване, по време на което, 
както той самият се оплаква, слънчевият пек го изгаря през деня, докато прекарва 
безсънни нощи в мраз и студ (Бит. 31:40, 41). Двадесет години той живее този горчив 
живот и всекидневно понася скърби от своя тъст. Нито пък намира спокойствие в дома 
си, който бива смущаван и почти разрушен от омразите, свадите и ревността на двете 
си съпруги. Когато му е заповядано да се върне в родната си земя, той е принуден да 
тръгне по начин, който прилича на позорно бягство. Дори тогава не може да избегне 
несправедливостта на своя тъст, а в посред пътуването е нападнат от него с надменност 
и упреци (Бит. 31:20). Междувременно попада в още по-голяма трудност (Бит. 32, 33). 
Защото като наближава своя брат, пред него стойто толкова форми на смърта, колкото 
един жесток враг може да измисли. Затова, докато чака неговото пристигане, той бива 
смущаван и измъчван от тежки страхове; и когато брат му се появява, той пада в 
краката му полумъртъв, докато осъзнава, че брат му е далеч по-добронамерен, 
отколкото си е позволявал да се надява. Нещо повече, когато най-после влиза в земята, 
той е лишен от Рахил, своята единствена любима съпруга. След това чува, че синът, 
който тя му е родила и когото е обичал повече от всички други деца, е погълнат от див 
звяр (Бит. 37:33). Той самият свидетелствува колко дълбока е тъгата, причинена от 



неговата смърт, когато след много сълзи упорито отказва утешение, заявявайки, че сам 
ще слезе ридаейки в гроба на своя син. В същото време, каква ли мъка, горчивина и 
скръб трябва да са му били причинени от отвличането и позора на неговата дъщеря, и 
от жестокото отмъщение на синовете му, което не само му създава лошо име сред 
всички жители на земята, но и го излага на голяма опасност от унищожение (Бит. 34)? 
Следва ужасното нечестие на първородния му Рувим, нечестие, което няма равно на 
себе си (Бит. 36:22). Ако позорът върху съпругата е едно от най-големите нещастия, 
какво да кажем, когато злодеянието е извършено от сина? Малко след това семейството 
отново е омърсено с кръвосмешение (Бит. 38:18). Всички тези нещастия биха могли да 
смажат един ум, който иначе би бил най-твърд и непоклатим в бедствието. Към края на 
своя живот, когато търси избавление за себе си и своето семейство от глада, той е 
поразен от вестта за ново нещастие, че единият от неговите синове е в затвора, и за да 
го получи обратно, той трябва да повери на други своя възлюбен син Вениамин (Бит. 
42, 43). Кой може да си помисли, че в такава поредица от нещастия му е бил даден дори 
един миг, в който да диша спокойно? Затова сам той заявява на Фараона, “Малко и зло 
е било числото на годините на живота ми” (Бит. 47:9). Като заявява, че е прекарал 
живота си в постоянно нещастие, той отрича да е преживял благоденствието, което му е 
било обещано от Господа. Следователно Яков или си е съставил злобно и неблагодарно 
отношение към благоволението на Господа, или правилно заявява, че е живял нещастно 
на земята. Ако е така, следва, че неговата надежда не може да е била основана върху 
земни цели. 

13. Патриарсите търсеха вечния живот 

Ако тези святи патриарси са очаквали щастлив живот от Божията ръка (и несъмнено 
е било така), те са търсели и очаквали щастие, което е различно от земния живот. Това 
възхитително е показано от Апостола, “С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, 
и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото 
обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и 
строител е Бог.” “Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили 
изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че 
са чужденци и пришълци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че 
търсят отечество; и ако наистина са имали в ума си онова отечество, от което бяха 
излезли, намерили биха случай да се върнат” (Евр. 11:9, 10, 13-16). Те биха били по-
глупави от камъни така упорито да следват пророчества, за които не се вижда никаква 
надежда на земята, ако не очакваха тяхното изпълнение на друго място. Това, на което 
Апостолът особено настоява, и то не без основание, е, че те наричаха този свят 
странствуване, както и Мойсей също казва (Бит. 47:9). Ако бяха пришълци и чужденци 
в Ханаанската земя, къде е Господнето обещание, което ги определи като нейни 
наследници? От това е очевидно, че обещанието за притежание, което те приеха, се 
простира отвъд нея. Затова и не придобиха дори една стъпка земя в Ханаанската земя, 
освен за гробница; като така засвидетелствуваха, че не се надяваха да получат ползата 
от обещанието преди своята смърт. И това е причината Яков да положи толкова голяма 
стойност върху това да бъде погребан там, че поиска от Йосиф да се закълне, че ще го 
направи; и Йосиф поиска неговите кости много поколения след неговата смърт, дълго 
след като бяха станали на прах, също да бъдат пренесени там (Бит. 47:29, 30; 50:25). 

  



14. За светиите смъртта е вход към живота 

Накратко, очевидно е, че през целия си живот те гледаха към бъдещото 
благословение. Защо Яков се стремеше толкова ревностно към първородството и пое 
толкова рискове заради него, ако то щеше да му донесе само изгнание и лишения, но 
никакво добро, ако не гледаше към някакво по-висше благословение? И той заявява в 
едно от последните изречения, които произнася, че именно това е било неговото 
чувство, “Твоето спасение чаках, Господи” (Бит. 49:18). Какво спасение е чакал на 
смъртното си легло, ако не е виждал в смъртта начало на нов живот? И защо да говорим 
за светиите и Божиите деца, когато дори човек, който иначе се противи на истината, 
също е почувствувал това? Защото какво имаше предвид Валаам, когато каза, “Дано 
умра както умират праведните, и сетнините ми да бъдат като техните!” (Чис. 23:10), ако 
не е бил уверен в това, което Давид по-късно заявява, “Скъпоценна е пред Господа 
смъртта на светиите Му” (Пс. 116:15; 34:12)? Ако смъртта беше цел и последна 
граница, не може да се направи никакво разделение между праведните и нечестивите. 
Истинското разделение е различната съдба, която ги очаква след смъртта. 

(Продължение на този аргумент с позоваване на текстове от Давид, Йов, Езекиил 
и други, 15-22) 

 
15. Давид прогласява надежда 

Още не сме минали книгите на Мойсей, чието единствено служение според нашите 
противници е да подтикне хората да се покланят на Бога като поставя пред тях 
плодородието на земята и нейното цялостно изобилие; но за всеки, който не отхвърля 
съзнателно светлината, има ясно свидетелство за духовен завет. Но ако стигнем до 
Пророците, ще видим, че там Христовото царство и вечният живот са изявени в най-
ярка светлина. Първо, Давид, като най-първи от тях според реда на Божията наредба, 
говори за небесните тайни по-неясно от тях, и все пак с каква яснота и увереност сочи 
към тях във всичко, което казва. Стойността, която той поставя върху своя земен 
живот, се вижда от следните думи, “Защото съм странник при Теб и прищълец, както 
бащите ми. Наистина, всеки човек, колкото и яко да стои, е само лъх, наистина, всеки 
човек ходи като сянка. И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е в Теб” (Пс. 39:12, 
5-7). Този, който изповядва, че на земята няма нищо сигурно или стабилно, и все пак 
твърдо държи своята вяра в Бога, несъмнено вижда за себе си щастие, запазено на друго 
място. Той винаги призовава вярващите към това видение, когато иска истински да ги 
утеши. Защото на друго място, след като говори за човешкия живот като преходна и 
мимолетна суета, той добавя, “Милостта на Господа е от века и до века върху онези, 
които Му се боят” (Пс. 103:17). На това съответствува и текстът в друг псалм, “Отдавна 
Ти, Господи, си основал земята, и дело на Твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а Ти 
ще пребъдваш; да, те всички ще овехтеят като дреха; като облекло ще ги смениш, и ще 
бъдат изменени. Но Ти си същият, и Твоите години няма да се свършат. Децата на 
слугите Ти ще се установят, и потомството им ще се утвърди пред Теб” (Пс. 103:25-28). 
Ако въпреки унищожението на небето и земята праведните няма да престанат да бъдат 
установени пред Бога, следва, че тяхното спасение е свързано с Неговата вечност. Но 
тази надежда не би могла да съществува, ако не се обляга на обещанието, изразено от 
Исая, “Небето ще изчезне като дим, и земята ще овехтее като дреха, и онези, които 
живеят на нея, подобнно ще измрат; но Моето спасение ще трае до века, и правдата Ми 



няма да се отмени” (Ис. 51:6). Тук правдата и спасението са определени като вечни, не 
в смисъл че пребъдват в Бога, а че така биват преживявани в живота на хората. 

16. Още текстове относно бъдещия живот 

Другите неща, които навсякъде биват говорени относно благоденствието на 
вярващите, също не могат да бъдат разбирани в друг смисъл, освен като отнасящи се за 
изявлението на небесната слава. Такива са следните текстове: “Той запазва душите на 
Своите светии; избавя ги от ръката на нечестивите. Светлина осиява праведния, и 
радост правия по сърце.” “Неговата правда трае завинаги; рогът му ще бъде издигнат в 
почит – пожеланието на нечестивия ще загине.” “Наистина праведните ще отдават 
благодарности на Твоето име; честните ще обитават в Твоето присъствие.” “Паметта на 
праведния ще се пази вечно.” “Господ избавя душите на Своите слуги.” Но Господ 
често оставя Своите слуги не само да бъдат притеснявани от насилието на нечестивите, 
но и да бъдат разкъсвани и унищожавани; позволява добрите да чезнат в безпаметност 
и най-долна бедност, докато неправедните блестят като звездите; и макар Той да 
оттегля светлината на Своето лице от тях, те не престават да изпитват радост. Затова 
Давид не прикрива истината, че ако вярващите съсредоточат очите си върху 
настоящото състояние на света, те ще бъдат горчиво изкушавани да вярват, че в 
почтеността няма нито благоволение, нито награда в Бога; толкова много преуспява и 
процъфтява безбожието, докато праведните са подтискани от позор, бедност, презрение 
и всякакви изпитания. Псалмистът казва, “А колкото за мен, краката ми почти се 
отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, 
като гледах благоденствието на нечестивите.” Накрая, като завършва разказа си, той 
заключава, “И мислех да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в 
Божието светилище, и разбрах сетнината им” (Пс. 73:2, 3, 16, 17). 

17. Надеждата на праведните се издига над настоящите нещастия и гледа към 
бъдещия живот 

И така, дори от тази изповед на Давид нека да осъзнаем, че святите бащи под 
Стария Завет не са били в незнание, че в този свят Бог рядко или никога не дава на 
Своите слуги изпълнението на това, което им е обещано, и следователно е насочил 
умовете им към Своето светилище, където за тях са натрупани съкровища, неоткрити в 
настоящия живот на сенките. Това светилище е крайният Божий съд, който, тъй като не 
са можели да видят с очи, са се задоволявали да осъзнаят чрез вяра. Вдъхновени от тази 
увереност, те не са се съмнявали, че каквото и да стане в света, в крайна сметка ще 
дойде време, когато Божиите обещания ще бъдат изпълнени. Това се свидетелствува от 
изрази като следните: “Аз ще видя лицето Ти в правда; когато се събудя, ще се наситя 
от изгледа Ти” (Пс. 17:15). “Аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом” (Пс. 
52:8). И отново, “Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан; 
насадени в дома на Господа ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат 
плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени” (Пс. 92:12-14). Малко преди 
това той възкликва, “Колко са велики Твоите дела, Господи! Твърде дълбоки са 
мислите Ти.” “Нечестивите изникват като тревата, и всички, които вършат беззаконие, 
цъфтят, само за да се изтребят вечно.” Къде е този блясък и красота на праведните, ако 
не е фактът, че изгледът на този свят е променен от изявата на небесното царство? Като 
повдигат очите си към вечния свят, те презират временните трудности и нещастия на 
настоящия живот и уверено извикват тези възклицания: “Никога не ще допусне да се 
поклати праведният. Но Ти, Боже, ще ги сведеш в рова на погибелта; мъже кръвопийци 



и измамници няма да стигнат и до половината на дните си” (Пс. 55:22, 23). Къде в този 
свят има ров на вечна погибел да погълне нечестивите, за чието щастие се казва на 
друго място, “Прекарват дните си в благополучие, и в една минута слизат в гроба” (Йов 
21:13)? От друга страна, къде е голямото благоденствие на светиите, които, както 
Давид се оплаква, са не само смущавани, но навсякъде биват дълбоко наранявани и 
подтискани? Ето тук: Той поставя пред очите си не несигурните превратности в света, 
вълнуващ се като бурно море, а това, което Господ ще направи, когато един ден се 
заеме да основе вечното състояние на небето и земята, както на друго място умело 
описва: “Но онези, които уповават на имота си, и се хвалят с голямото си богатство, 
нито един не може никак да изкупи брата си, нито да даде на Бога откуп за него.” 
“Защото гледа, че мъдрите умират, и заедно с тях загиват безумният и несмисленият, и 
оставят богатството си на други. Тайната им мисъл е, че домовете им ще траят вечно, и 
жилищата им от поколение в поколение; наричат земите си със своите си имена. Но 
човекът не пребъдва в чест; прилича на животните, които загиват. Това е пътят на 
безумните; но пак идващите подир тях хора одобряват думите им. Назначават се като 
овце за ада; смъртта ще им бъде овчар; и праведните ще ги завладеят призори; и 
красотата им ще овехтее, като адът ще остане за жилище на всеки един от тях” (Пс. 
49:6, 7, 10-14). С тази подигравка с глупавите, че се задоволяват с временните и 
непостоянни светски наслади, той показва, че мъдрите трябва да търсят съвсем 
различно щастие. Но той още по-ясно изявява скритото учение за възкресението, когато 
установява царство за праведните след като нечестивите биват съборени и унищожени. 
Защото как иначе да разбираме “призори,” ако не е откровение за нов живот, започващ 
тогава, когато настоящият живот завърши? 

18. Тяхното щастливо бъдеще е различно от това на нечестивите 

От това следва и размишлението, което вярващите използват като утеха в своите 
страдания и помощ за тяхното дълготърпение: “Гневът Му е само за една минута, а 
благоволението Му е за цял живот” (Пс. 30:5). Как техните скърби, които продължават 
през целия им живот, престават за един миг? Къде виждат дългата продължителност на 
Божията щедрост, от която са опитали съвсем малко? Ако гледаха към земята, не биха 
открили нищо такова; но като гледат към небето, те виждат, че времето, за което 
Господ наскърбява Своите светии, е само един миг, а милостите, които натрупва за тях, 
са вечни; от друга страна, те виждат, че за нечестивите, които сънуват щастие само за 
миг, има запазено вечно и безкрайно унищожение. От това идват следните изрази: 
“Паметта на праведния е благословена, а името на нечестивите ще изгние” (Пр. 10:7). 
“Скъпоценна е пред Господа паметта на светиите Му” (Пс. 116:15). И отново в Самуил: 
“Ще пази краката на светиите Си; а нечестивите ще загинат в тъмнината” (1 Царе 2:9); 
показвайки, че те добре са знаели, че колкото и да бъдат тормозени праведните, 
техният край е живот и мир; че колкото и приятни да са насладите на нечестивите, те 
постепенно водят до бездните на смъртта. Затова те наричат смъртта на такива хора 
като смърт “на необрязани,” тоест хора, които са отсечени от надеждата на 
възкресението (Езек. 28:10; 31:18). Затова Давид не може да си представи по-голямо 
проклятие от това: “Да се изличат от книгата на живота, и с праведните да не се 
запишат” (Пс. 69:28). 

19. Йов като свидетел на безсмъртието 

Най-забележителният текст е този в Йов: “Защото зная, че е жив Изкупителят ми, и 
че в последно време ще застане на земята; и като изтлее след кожата ми това тяло, вън 



от плътта си ще видя Бога; Когото сам аз ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като 
чужденец” (Йов 19:25-27). Онези, които искат да покажат някакво остроумие, твърдят, 
че тези думи не трябва да бъдат разбирани за последното възкресение, а за деня, когато 
Йов очаква Бог да се отнесе по-милостиво към него. Като признаваме, че отчасти това е 
вярно, ние обаче ще поискаме от тях, независимо дали го искат, да признаят, че Йов 
никога не би достигнал такава пълнота на надеждата, ако неговите мисли не се бяха 
издигнали по-високо от земята. Затова трябва да признаят, че този, който вижда, че 
Изкупителят ще бъде с него когато той легне в гроба, трябва да е издигнал очите си към 
бъдещото безсмъртие. За онези, които мислят само за настоящия живот, смъртта е 
върховното отчаяние; но тя не може да унищожи надеждата на Йов. “Ако и да ме убие,” 
казва той, “аз пак ще Го чакам” (Йов 13:15). Нека никой заядливец тук не изскача с 
възражението, че това са думи само на малко хора, и те по никакъв начин не доказват, 
че сред евреите е имало такова учение. На това моят незабавен отговор е, че в такива 
текстове тези малко хора не изговарят някаква скрита мъдрост, до която са допускани 
само избрани хора, а тъй като са били назначени от Святия Дух да бъдат учители на 
народа, те открито са прогласявали Божиите тайни, които всички е трябвало да научат 
като принципи на общественото поклонение. Следователно, когато слушаме, че тези 
текстове, които Святият Дух говори така изразително и ясно за духовния живот, са 
били открити пророчества в еврейската Църква, би било нетърпимо извращение да ги 
ограничаваме изцяло до един плътски завет, отнасящ се само за земята и земните 
благословения. 

20. Пророците като свидетели на безсмъртието 

Когато стигнем до късните пророци, имаме възможноста свободно да говорим като 
у дома си. Ако, когато ставаше въпрос за Давид, Йов и Самуил, победата не беше 
трудна, тя е още по-лусна тук; защото начинът и наредбата, които Бог използва в 
управлението на завета на Своята милост, са такива, че колкото повече наближава 
времето на неговото пълно изявяване, толкова повече се добавя всекидневно към 
светлината на откровението. Затова началото, когато на Адам се дава първото 
обещание за спасение (Бит. 3:15), са проблеснали само няколко слаби искри; с 
допълненията след това започва да се изявява повече светлина, и тя продължава 
постепенно да се увеличава и да блести с още по-голям блясък, докато накрая облаците 
биват разпръснати и Христос Слънцето на правдата осиява и с пълен блясък осветява 
цялата земя (Мал. 4). Затова като се позоваваме на Пророците не можем да се 
страхуваме, че ще ни липсва доказателство; но като виждам огромното количество 
материали, които ще заемат повече от нашето време, отколкото е уместно за естеството 
на нашата работа (наистина, този предмет ще изисква един отделен том), и тъй като 
вярвам, че с това, което вече е казано, съм постлал пътя, така че всеки читател с поне 
малко разбиране може да продължи без да се затруднява, ще избягна многословието, 
което сега не е необходимо; само ще напомня на моите читатели да влязат в този 
предмет с ключа, който вече поставих в ръцете им (по-горе, Глава 4, р. 3, 4), а именно, 
че винаги, когато Пророците споменават щастието на вярващите (щастие, от което едва 
ли могат да се открият някакви следи в настоящия живот), те трябва да прибягват към 
това разграничение: Че за да препоръчат по-убедително Божията доброта на хората, те 
са използвали времеви благословения, като някаква скица, с която да я очертаят, и все 
пак са нарисували такъв портрет, който да издигне умовете им над земята, над 
елементите на този свят и над всичко, което ще загине, и да ги принуди да мислят за 
благословението на един бъдещ и духовен живот. 



21. Долината със сухи кости в Езекиил 

Ще е достатъчен един пример. Когато израилтяните бяха отведени във Вавилон, 
тяхното разпиляване беше почти смърт, и те едва ли биха могли да бъдат убедени, че 
пророчеството на Езекиил за тяхното възстановяване (Езек. 37:4) не е само басня, 
защото име изглеждало същото като пророчество, че изгнили трупове могат да бъдат 
върнати към живот. За да покаже, че дори в този случай няма нищо, което да Му 
попречи да покаже Своята доброта, Господ поставя във видение пред пророка поле, 
пълно със сухи кости, които само чрез силата на Своето Слово Той в един миг 
възстановява в живот и сила. Наистина, видението послужи за да поправи неверието на 
евреите по онова време, но също да им напомни че силата на Господа се простира по-
далеч от връщането на народа в земята, тъй като чрез едно кимване Той може да даде 
живот на мъртви пръснати кости. Затова този текст може да бъде уместно сравнен с 
този в Исая, “Твоите умрели ще оживеят; моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете 
се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, защото росата Ти е като росата по 
тревите, и земята ще предаде мъртвите. Елате, Мои хора, влезте в скришните си стаи, и 
затворете вратите след себе си; скрийте се за един малък миг, докато премине гневът. 
Защото ето, Господ слиза от мястото Си, за да накаже жителите на земята за 
беззаконието им; и земята ще открие кървите си, и не ще покрие вече убитите си” (Ис. 
26:19-21). 

22. Още текстове от други пророци 

Но би било нелепо да тълкуваме всички текстове с един и същи принцип; защото 
има някои, които без никаква неяснота сочат към бъдещото безсмъртие, което очаква 
вярващите в небесното царство. Някои от тях вече цитирахме, а има и много други, но 
особено следните два. Единият е в Исая, “Защото както новото небе и новата земя, 
които Аз ще направя, ще пребъдат пред Мен, казва Господ, така ще пребъде родът ви и 
името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще идва всяка твар да се 
покланя пред Мен, казва Господ. И като излязат, ще видят труповете на хората, които 
са престъпили против Мен; защото техният червей няма да умре, нито ще угасне огънят 
им; и те ще бъдат гнусни на всяка твар” (Ис. 66:22-24). Другият текст е в Данаил: “В 
онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите хора, ще се повдигне; и 
ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откакто народ съществува 
до онова време; и в онова време твоите хора ще се отърват – всеки, който се намери 
записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта ще се събудят, едни за вечен 
живот, а едни за срам и вечно презрение” (Дан. 12:1, 2). 

23. Обобщение и заключение: Единството на двата завета относно вечния живот 

Ще бъда по-малко подробен в доказването на двете оставащи точки, а именно, че 
Патриарсите са имали Христос като залог на своя завет и са поставили цялата си 
надежда за благословение в Него, тъй като тези точки са по-ясни и няма много 
противоречие по тях. Затова нека положим уверено като истина, която никой замисъл 
на дявола не може да унищожи, че Старият Завет, който Господ направи с народа на 
Израел, не беше ограничен до земни неща, а съдържаше обещание за духовен и вечен 
живот, очакването на който трябваше да бъде отпечатано върху умовете на всички, 
които истинно са били приели завета. Нека да отхвърлим далеч от нас безсмисления и 
гибелен възглед, че Господ не е предложил нищо не евреите, или че те не са търсели 
нищо освен изобилие от храна, плътски наслади, богатство, външно влияние, 



многобройно потомство и всички тези неща, които нашето животинско естество смята 
за ценни. Защото дори сега единственото небесно царство, което Господ Исус Христос 
обещава на Своите последователи, е това, в което те ще седнат с Авраам, Исак, и Яков 
(Мат. 8:11); а Петър заявява на юдеите по онова време, че са наследници на благодатта 
на Благовестието защото са синове на пророците, и са приети в завета, който Господ от 
древни времена е направил със Своя народ (Деян. 3:25). И за да не остане 
свидетелството ни само думи, нашият Господ го потвърди с делата Си (Мат. 27:52). В 
мига, в който възкръсна, Той благоволи да направи много от светиите съучастници в 
Своето възкресение и позволи те да бъдат видени в града; като така даде сигурно 
уверение, че всяко нещо, което той направи и пострада в закупуването на вечното 
спасение, принадлежи също толкова на вярващите под Стария Завет, колкото и на нас. 
Наистина, както Петър свидетелствува, те бяха изпълнени със същия Дух на вяра, чрез 
Който ние биваме новородени към живот (Деян. 15:8). Когато слушаме, че същият Дух, 
Който е някаква искра на безсмъртие в нас (затова е наречен “залог” за нашето 
наследство, Еф. 1:14), обитаваше по същия начин в тях, как можем да си позволим да 
им отречем същото наследство? Затова е още по-чудно как садукеите по онова време са 
изпаднали в такава степен на затъпялост, че да отрекат и възкресението, и 
действителното съществуване на духове, като и двете са засвидетелствувани с толкова 
много поразителни текстове от Писанието. Още по-чудна би била глупостта на един 
цял народ по онова време да очаква земно царуване на Месия, ако много преди 
Писанието не беше предсказало това като наказание, което те ще понесат за това, че са 
отхвърлили Благовестието, като Бог в Своето справедливо осъждение заслепи умовете, 
които доброволно приеха тъмнината като отхвърлиха предложената им от небето 
светлина. Те четат и постоянно прехвърлят страниците на Мойсей, но завесата им 
пречи да видят светлината, докато не бъдат обърнати към Христос, между Когото и 
Мойсей те сега упорито се стремят да поддържат някакво разделение. 

 

  



Глава Единадесета 

11. РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДВАТА ЗАВЕТА. 

Тази глава се състои от три главни части: 

I. Пет точки на различие между Стария и Новия Завет, р. 1-11.  
II. Последната от тези точки е, че Старият Завет е само за евреите, докато Новият 

Завет е за всички; кратко разглеждане на призоваването на езичниците, р. 12.  
III. Отговор на две възражения, които обикновено се издигат против това, което 

поучаваме тук относно разликата между Стария и Новия Завет, р. 13, 14.  

Раздели. 

1. Пет точки на различие между Стария и Новия Завет. Те се отнасят за начина на 
управление, а не за същността. Първа разлика. В Стария Завет небесното 
наследство е изобразено в земни благословения; в Новия Завет не се използват 
такива помощни средства.  

2. Доказателство за първата разлика от аналогията за наследника, който е под 
детеводител, както е в Гал. 4:1.  

3. Това е причината Патриарсите под Закона да поставят по-висока стойност върху 
този живот и неговите благословения, и да се страхуват от наказанията, тъй като 
те са били по-ясно изразени. Защо под Закона е имало сурови и бързи наказания.  

4. Втора разлика. Старият Завет изобразява Христос чрез церемонии. Новият пряко 
изявява истината и цялото тяло. Възгледът на Посланието към Евреите в 
обяснението на тази разлика. Определение за Стария Завет.  

5. От това следва, че Законът е Детеводител, който ни води при Христос.  
6. Въпреки това сред хората под Закона са изявени някои от най-силните примери 

на вяра, които едва ли имат равни в християнската Църква. Разглеждане на 
обичайния метод на Божието управление. Тези превъзходни хора са били 
поставени под Закона и подпомогнати от церемониите, за да видят и да 
поздравят Христос отдалеч.  

7. Трета разлика. Старият Завет е буквален, Новият е духовен. В началото, общ 
поглед върху тази разлика.  

8. Подробен поглед върху нея, с внимателно изследване на текста от Апостола. 
Тройна антитеза. Старият Завет е буквален, смъртоносен, времеви. Новият е 
духовен, съживяващ, вечен. Разликата между буквата и духа.  

9. Четвърта разлика. Старият Завет е за робство, Новият за свобода. Това се 
потвърждава от три текста в Писанието. Отговор на две възражения.  

10. Разграничение между трите последни разлики и първата. Потвърждение на 
горното от Августин. Положението на патриарсите под Стария Завет.  

11. Пета разлика. Старият Завет е само за един народ, Новият е за всички.  
12. Втората част на главата е основана върху предишния раздел. За призоваването 

на езичниците. Защо призоваването на езичниците изглеждаше толкова странно 
и ново за Апостолите.  

13. Последната част на главата. Разглеждане на две възражения.  
1. Тъй като Бог е непроменим, Той не може основателно да отхвърли това, 

което преди това е заповядал. Отговор, потвърден от текст в Писанието.  
14. Възражения.  



2. Бог можеше от самото начало да действува така с евреите, както 
действува сега с християните. Отговор, показващ нелепостта на това 
възражение. Друг отговор, основан върху сериозно разглеждане на 
Божията воля и наредбата на благодатта.  

 

(Старият Завет се различава от Новия в пет неща: Представяне на духовните 
благословения чрез земни благословения, 1-3) 

 
1. Ударение върху земни добрини, които, обаче, трябва да водят към небесни 
стремежи 

Тогава какво, ще кажете вие, няма ли разлика между Стария и Новия Завет? Какво 
става с многото текстове в Писанието, в които двата завета са противопоставени най-
ярко един на друг? С готовност признавам разликите, които са посочени в Писанието, 
но все още твърдя, че те по никакъв начин не намаляват тяхното установено единство, 
както ще видим след като ги разгледаме в техния правилен ред. Тези разлики 
(доколкото аз съм способен да ги забележа и запомня), изглеждат да са четири, но ако 
изберете да добавите пета, няма да възразявам. Твърдя и смятам, че ще мога да докажа, 
че те всички се отнасят за начина на управление, а не за същността на завета. По този 
начин в тях няма нищо, което да противоречи на твърдението, че обещанията в Стария 
и в Новия Завет остават същите, като Христос е основата и на двата завета. И така, 
първата разлика е, че макал в старо време Господ да е благоволил да насочва мислите 
на Своите хора и да издига умовете им към небесното наследство, пак, за да поддържа 
по-добре тяхната надежда, Той я представя и дава предвкусване за нея чрез земни 
благословения, докато дарът на бъдещия живот, сега по-ясно и блестящо открит чрез 
Благовестието, води нашите умове да разсъждават пряко върху него, като оставя 
настрана по-нисшия начин на поклонение, използван преди това за евреите. Онези, 
които не исъзнават Божията цел в това отношение, предполагат, че Божият древен 
народ не се издигал по-високо от благословенията, които са били обещани на плътта. 
Те чуват, че Ханаанската земя често бива наречена специална земя, като че ли 
единствената награда на Божия Закон за Божиите поклонници; те чуват, че най-
строгото наказание, което Господ обявява против престъпниците на Закона, е лишаване 
от притежание на тази земя и разпръсване в други страни; виждат, че това представлява 
почти цялостно обобщение на благословенията и проклятията, заявени от Мойсей; и от 
тези неща уверено заключават, че евреите са били отделени от другите народи не за 
своя полза, а по друга причина, а именно, за да може християнската Църква да има 
пример, в чийто външен образ да се вижда доказателство за духовните неща. Но тъй 
като Писанието понякога показва, че дадените по този начин земни благословения са 
били предназначени от самия Бог за да ръководи Своите хора към небесна надежда, 
неосъзнаването на този метод на управление показва голяма неумелост, да не кажа 
тъпота. Същността на спора е тази: Нашите противници твърдят, че Ханаанската земя е 
била смятана от израилтяните за върховно и окончателно щастие, а сега, след като 
Христос е изявен, изобразява за нас небесното наследство; докато ние твърдим, че в 
земното притежание, което израилтяните имаха, те виждаха като в огледало бъдещото 
наследство, което вярваха, че е запазено за тях на небето. 



2. Земните обещания отговарят на детството на Църквата в Стария Завет; но 
те не трябва да привързват надеждата към земните неща 

Това ще се види по-ясно от аналогията, която Павел използва в Галатяните (Гал. 
4:1). Той сравнява еврейския народ с наследник в детска възраст, който, тъй като все 
още не е способен да управлява сам себе си, следва насоките на учителя или 
детеводителя, на когото е поверен. Макар че тази аналогия се отнася конкретно за 
церемониите, нищо не ни пречи да я приложим и в този случай. Едно и също 
наследство е определено за тях, както и за нас, но поради своето непълнолетие те бяха 
неспособни да влязат и да го управляват. Те имаха същата Църква, но тя беше още в 
своите детски години. Затова Господ ги държеше под Своето настойничество, давайки 
им духовни обещания, но не ясни и прости, а изобразени в земни предмети. Затова 
когато избра Авраам, Исак, Яков и тяхното потомство за надеждата за безсмъртие, Той 
им обеща Ханаанската земя за наследство, не за да бъде граница на техните надежди, а 
за да може нейният изглед да ги обучава и утвърждава в надеждата за онова истинско 
наследство, което още не се виждаше. И за да бъдат предпазени от заблуди, те 
получиха и по-добро обещание, което свидетелствуваше, че тази земя не е най-висшата 
мярка на Божията доброта. Затова на Авраам не беше позволено да задържи своите 
мисли върху обещаната земя; чрез едно по-голямо обещание неговите мисли бяха 
издигнати към Господа. Затова Бог се обръща към него така, “Не бой се, Авраме; Аз 
съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма” (Бит. 15:1). Тук виждаме, че Господ е 
окночателната награда, обещана на Авраам, за да не търси преходна и мимолетна 
награда в нещат на този свят, а да гледа към онази, която е нетленна. Обещанието за 
земята е добавено едва след това само с тази цел, за да бъде символ на Божието 
благоволение и преобраз на небесното наследство, както светиите са го разбирали. Така 
Давид се издига над времевите благословения към окончателното и най-висше 
благословение, “Плътта ми и сърцето ми повяхват; но Бог е сила на сърцето ми и 
вечният ми дял.” “Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог” (Пс. 73:26; 84:2). И 
отново, “Господ е делът на наследството ми и на чашата ми! Ти поддържаш моята 
съдба” (Пс. 16:5). И отново, “Към Теб, Господи, извиках; рекох: Ти си мое прибежище, 
мой дял в земята на живите” (Пс. 142:5). Онези, които се осмеляват да говорят така, със 
сигурност заявяват, че тяхната надежда се издига над света и светските благословения. 
Но пророците често описват това бъдещо благословение в преобразите, на които 
Господ ги е научил. Именно така трябва да бъдат разбирани многото текстове в Йов 
(Йов 18:17) и Исая, например, че праведните ще наследят земята, че нечестивите ще 
бъдат изгонени от нея, че Ерусалим ще изобилствува с всякакви богатства и Сион ще 
прелива с всякакво изобилие. В точния смисъл всички тези неща очевидно важат не за 
земята на нашето странничество, нито за земния Ерусалим, а за истинската страна, за 
небесния град на вярващите, в който Господ е заповядал вечно благословение и живот 
(Пс. 133:3). 

3. Материалните добрини и материалните наказания като преобрази. 

Това е причината светиите в Стария Завет да поставят по-голяма стойност върху 
този смъртен живот и неговите благословения, отколкото би било прилично. Защото 
макар да са знаели добре, че в своето странничество не трябва да се съсредоточават 
върху земните неща като цел, все пак, като са осъзнавали, че според тяхната слабост 
Господ е изобразил в тях картината на Своето благоволение, тези земни неща са им 
давали по-голяма наслада, отколкото ако са били дадени сами по себе си. Както Господ, 
като свидетелствува Своето благоволение към вярващите чрез настоящите 



благословения, тогава е изявявал духовното щастие чрез преобрази и примери, така от 
друга страна чрез земните наказания е давал доказателства за Своето осъждение към 
невярващите. Следователно чрез земните предмети е било изобразявано 
благоволението на господа, и е било нанасяно Неговото наказание. Неразумните, като 
не осъзнават тази аналогия и съответствие (ако мога така да се изразя) между наградите 
и наказанията, се чудят защо има такава промяна в Бога, че онези, които в старо време 
той е наказвал за грешките със сурови и ужасни наказания, сега наказва по-рядко и по-
меко, като че ли е изоставил Своя предишен гняв, и по тази причина им е трудно да не 
въобразят, както манихейците, че Богът на Стария Завет е различен от Бога на Новия. 
Но ние лесно ще се отървем от такива съмнения, ако осъзнаем този метод на Божието 
управление, за който говорих – че Бог е благоволил да покаже и изобрази както дара на 
бъдещото и вечно щастие чрез земни благословения, така и ужасното естество на 
духовната смърт чрез телесни наказания, по времето, когато е положил Своя завет с 
израилтяните като под покривало. 

(Истината в Стария Завет е предадена чрез изображения и церемонии, 
изобразяващи Христос, 4-6) 

 
4. Смисълът на тази разлика 

Друга разлика между Стария и Новия Завет е в преобразите, като първият показва 
само преобраз на истината, докато действителността липсва, сянка вместо същност, а 
вторият изявява и цялата истина, и цялото тяло. Обикновено когато Новият Завет се 
противопоставя на Стария, това се споменава, но никъде то не е така цялостно 
разгледано, както в Посланието към Евреите (глави 7-10). Тук Апостолът спори против 
онези, които смятат, че постановленията на Мойсеевия Закон не могат да бъдат 
отменени без това да означава пълна разруха на религията. За да опровергае тази 
заблуда, той се позовава на това, което Псалмистът предсказва относно 
свещеничеството на Христос (Пс. 110:4). Като виждаме, че Му е определено вечно 
свещеничество, ясно е, че свещеничеството, в което има всекидневна смяна на 
свещениците, е отменено. И той доказва, че институцията на този нов Свещеник трябва 
да надделее, защото е потвърдена с клетва. След това добавя, че смяната на свещеника 
неизбежно води до промяна на завета. И потвърждава неизбежността на това чрез 
аргумента, че слабостта на Закона е такава, че той не може да усъвършенствува нищо. 
След това продължва, като показва в какво се състои тази слабост, а именно, че има 
видими плътски постановления, които не могат да усъвършенствуват съвестта на 
поклонниците, защото жертвите на животни нито отнемат греховете, нито дават 
истинска святост. Затова заключава, че той само сянка на бъдещите добрини, а не 
самият образ на нещата, и следователно няма друго служение освен да бъде въведение 
към по-добрата надежда, изявена в Благовестието. Тук можем да видим в какво 
отношение законовият завет се сравнява с евангелския завет, и служението на Христос 
с това на Мойсей. Ако сравнението се отнасяше за същността на обещанията, би имало 
голямо противоречие между двата завета; но тъй като естеството на тоз ипредмет ни 
води към друг възглед, ние трябва да го последваме, за да открием истината. Затова 
нека обявим завета, който Бог веднъж е положил, за вечен и без край. Неговото 
изпълнение, чрез което той бива установен и потвърден, е Христос. Докато стане това 
изпълнени, Господ чрез Мойсей постановява церемонии, които в известен смисъл са 
формални символи на потвърждение. Спорният въпрос е този: Дали церемониите, 
наредени в Закона, трябва да отстъпят пред Христос. Те са само странични за завета, 



или поне добавки и приложения, и според общоприетото схващане са помощни 
средства, но все пак, тъй като са средство за прилагане, те също биват определени като 
част от завета, както са и другите тайнства. Затова като цяло “Стар Завет” е името, 
което се дава на тържественото потвърждаване на завета, извършвано с церемонии и 
жертви. Тъй като в него няма нищо съществено, освен когато гледаме отвъд него, 
Апостолът твърди, че той трябва да бъде отмене и да овехтее (Евр. 7:22), за да направи 
място за Христос, залог и Посредник на нов завет, чрез Когото веднъж завинаги беше 
изкупено вечното освещение на избраните и бяха изличени престъпленията, извършени 
под Закона. Но ако предпочитате, приемете го по този начин: Господният завет беше 
стар, защото беше покрит под сенчестото и лишено от действителна стойност спазване 
на церемонии; и затова беше временен, защото беше в известна степен запазен докато 
получи сигурно и същностно потвърждение. Едва тогава той стана нов и вечен, когато 
беше осветен и утвърден чрез кръвта на Христос. Затова на последната вечеря 
Спасителят, като даде на Своите ученици чашата, я нарече чаша на новия завет в 
Неговата кръв; показвайки че Божият завет беше истински осъществен, обновен и 
потвърден завинаги, когато беше запечатан с Неговата кръв. 

5. Детството и зрялата възраст на Църквата 

Сега е ясно в какъв смисъл Апостолът каза (Гал. 3:24; 4:1), че чрез 
детеводителството на Закона евреите бяха водени при Христос, преди Той още да беше 
изявен в плът. Той признава, че те са Божии синове и наследници, но поради тяхното 
непълнолетие бяха поставени под грижите на детеводител. Когато все още Слънцето на 
Правдата не е било изгряло, е било уместно да няма нито толкова много светлина на 
откровение, нито такова ясно разбиране. Господ така е раздавал светлината на Своето 
Слово, че те да могат да я видят отдалеч и неясно. Затова това слабо разбиране е 
наречено от Павел с думата “непълнолетие,”, което Господ е благоволил да обучава 
чрез нещата от този свят и външни спазвания, докато се яви Христос. Чрез Него 
познанието на вярващите беше издигнато до зрялост. Това разграничение беше 
отбелязано и от нашия Спасител, когато каза, че Законът и Пророците бяха до Йоан, а 
от тогава се проповядва Благовестието на царството (Мат. 11:13). Какво даваха Законът 
и Пророците на хората от онова време? Дадоха предвкусване и показаха отдалеч онази 
мъдрост, която един ден щеше да се изяви ясно. Но там, където е показан Христос, там 
е изявено и Божието царство. В Него се съдържат всички съкровища на мъдростта и 
познанието, и чрез тях ние проникваме почти до самото небесно светилище. 

6. Дори великите мъже на вярата останаха в границите на Стария Завет 

Това не противоречи на факта, че в християнската Църква едва ли може да се 
намери и един човек, който може да се сравни с Авраам по превъзходна вяра, и че 
Пророците са били така извисени в силата на Дух, че дори в наши дни дават светлина 
на целия свят. Защото въпросът тук не е каква благодат Господ е възложил върху 
няколко човека, а какъв е обичайният метод, който Той следва в поучението към хората 
и който беше използван дори при онези пророци, които бяха надарени със специално 
познание повече от всички други. Защото тяхното проповядване беше неясно по 
отношение на далечните неща, а също беше ограничено в преобрази. Нещо повече, 
колкото и чудно познание да беше изявено в тях, тъй като бяха задължени да се 
покорят на детеводителството, общо за всички хора, те също трябва да бъдат наредени 
заедно с децата. И накрая, никой от тях никога е нямал толкова голямо познание, че да 
не е подвластен на неясното откровение на своето време. От това идват и думите на 



нашия Спасител, “Много царе и пророци са желали да видят това, което вие виждате, 
но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха. А вашите очи са 
благословени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват” (Мат. 13:16, 17). И именно 
присъствието на Христос трябваше да бъде тази разлика, че чрез него откровението за 
небесните тайни да стане по-видимо. В същия смисъл е текстът, който по-горе 
цитирахме от Първото послание на Петър, че на тях им беше открито, че техните 
усилия не бяха за тях самите, а за нашето време. 

(Старият Завет е буквален; Новият е духовен, 7-8) 

7. Библейският произход и смисъл на тази разлика 

Преминавам към третата разлика, която бива изразена така от Еремия: “Ето идат 
дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и Юдовия дом нов завет; не 
такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги 
изведа от Египетската земя; защото те престъпиха Моя завет, поради което Аз се 
отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след 
онези дни, казва Господ: Ще положа Закона Си във вътрешностите им, и ще го напиша 
в сърцата им; Аз ще бъдат техен Бог, и те ще бъдат Мои хора; и няма вече да учат всеки 
ближния си и всеки брата си, и да казват: Познайте Господа; защото те всички ще Ме 
познават, от най-малкия до най-големия между тях, казва Господ” (Ер. 31:31-34). От 
тези думи Апостолът взема повод да установи сравнение между Закона и 
Благовестието, наричайки едното учение на буквата, а другото учение на духа; 
описвайки едното като написано на каменни плочи, а другото на плочите на сърцето; 
едното е проповядване на смърт, а другото на живот; едното на осъждение, а другото на 
оправдание; едното отменено, а другото вечно (2 Кор. 3:5, 6). Тъй като целта на 
Апостола е да обясни думите на Пророка, това ни дава сигурно свидетелство какво 
казват и двамата. И все пак има разлика между двамата. Защото Апостолът говори по-
пренебрежително за Закона от Пророка. Той не прави това просто заради самия Закон; а 
тъй като е имало някои заблудени фанатици на закона, които поради извратена ревност 
за церемонии са затъмнявали яснотата на Благовестието, той разглежда естеството на 
Закона така, че да опровергае тяхната заблуда и глупаво увлечение. Затова е уместно да 
осъзнаваме тази особеност при Павел. Обаче и Апостолът, и Пророкът разгелждат 
Закона такъв, какъвто е. Например, навсякъде Законът съдържа обещания за милост; но 
тъй като са добавени към него, те не са част от естеството на Закона. Естеството на 
Закона е, че той заповядва това, което е право, забранява престъпленията, дава награда 
на онези, които вършат правда, и заплашва престъпниците с наказание, докато в 
същото време нито променя, нито поправя онази извратеност на сърцето, която е 
естествено присъща на всички хора. 

8. Тази разлика в подробности, според 2 Коринтяни 3 

Нека сега стъпка по стъпка да обясним антитезата на Апостола. Старият Завет е 
буквален, защото е прогласяван без действието на Духа; Новият е духовен, защото 
Господ го е написал на сърцето. Втората антитеза е като изложение на първата. Старият 
е смъртоносен, защото не може да направи нищо друго освен да въвлече целия човешки 
род в проклятие; Новият е средство за живот, защото възстановява в Божието 
благоволение онези, които са освободени от проклятието. Единият е служение на 
осъждение, защото обвинява цялото потомство на Адам в престъпление; другият е 
служение на правда, защото разкрива Божията милост, чрез която биваме оправдани. 



Последната антитеза трябва да бъде отнесена към Церемониалния Закон. Тъй като е 
сянка на бъдещите неща, във времето той трябваше да овехтее и да изчезне; докато 
Благовестието, тъй като изявява цялото тяло, е твърдо установено завинаги. Наистина, 
Еремия нарича и Моралния Закон слаб и чуплив завет; но това е поради друга причина, 
а именно, че беше веднага нарушен от барзото отстъпление на един неблагодарен 
народ; но тъй като вината за това нарушение е в самите хора, тя не може правилно да 
бъде приписана на завета. И така церемониите, тъй като са слаби сами по себе си, 
трябваше да бъдат премахнати с идването на Христос. Нещо повече, разликата между 
буквата и духа не трябва да се разбира така, като че ли Господ даде на евреите Своя 
Закон без никакви добри последствия; тоест, като че ли никой не се е обърнал към 
Него. Той се използва като сравнение, за да препоръча богатствата на благодатта, която 
същият Законодател – като че ли възприемайки нов характер – дарява с проповядването 
на Благовестието. Когато виждаме множеството хора, които чрез проповядването на 
Благовестието е новородил чрез Своя Дух и е събрал от всички народи в общението на 
Своята Църква, можем да кажем, че онези в древния Израел, които с чистосърдечно 
чувство са приели Господния завет, са твърде малко, макар когато виждаме техния 
брой сам по себе си, те са много. 

(Робството на Стария Завет и свободата на Новия, 9-10) 

9. Учението на Павел 

От третата разлика следва и четвърта. В Писанието за Стария Завет се използва 
думата “робство,” защото той поражда страх, а за Новия думата “свобода,” защото 
създава увереност и сигурност. Така Павел казва на римляните, “Не сте приели дух на 
робство, та да бъдете пак на страх; но сте приели Дух на осиновление, чрез който и 
викаме, Авва, Татко!” (Рим. 8:15). В същия смисъл е и текстът в Евреите, “Защото не 
сте пристъпили до планина осезаема и пламнала в огън, нито до тъмнина и буря, нито 
до тръбен звук и глас на думи; такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им се 
говори вече дума; защото не можаха да изтърпят онова, което им се заповядваше: Даже 
животно ако се допре до планината, ще се убие с камъни; и толкова страшна беше 
гледката, че Мойсей рече: Много съм уплашен и разтреперан; но пристъпихме до хълма 
Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим” и т.н. (Евр. 12:18-22). Това, което 
Павел накратко докосва в текста, цитиран от Римляните, той обяснява по-пълно в 
Посланието към Галатяните, където прави метафора на двамата сина на Авраам по този 
начин: “А тази Агар представлява планината Синай в Арабия и съответствува на 
днешния Ерусалим, защото тя е в робство с децата си. А горният Ерусалим е свободен, 
който е на всички майка” (Гал. 4:25, 26). Както потомството на Агар беше родено в 
робство и не може никога да придобие наследство, докато това на Сара е свободно и 
има право на наследство, така чрез Закона ние сме подчинени на робство, и само чрез 
Благовестието биваме новородени в свобода. Заключението е следното: Старият Завет 
изпълва съвестта със страх и трепет, Новият я вдъхновява с радост. Чрез единия 
съвестта е държана в робство, чрез другия е изкупена и освободена. Ако някой 
възразява, че святите бащи сред израилтяните, тъй като са имали същия Дух на вяра, 
трябва също да са били съучастници в същата свобода и радост, ние отговаряме, че това 
не е плод на Закона; но като са чувствували, че под Закона са подтискани като роби и 
измъчвани от неспокойна съвест, те са прибягвали до Благовестието; и следователно 
особеното предимство на Благовестието е, че противно на общото правило в Стария 
Завет, то е освобождавало от тези злини онези, които са вярвали в него. И така, ние 
отричаме, че те са имали Духа на свобода и сигурност в такава голяма степен, че да не 



изпитват страх и робство. Защото колкото и да са се наслаждавали на привилегията, 
придобита чрез благодатта на Благовестието, те са били под същите задължения и 
ограничения на постановленията, катто и другите от техния народ. Затова, като 
виждаме, че са били задължени да спазват строго церемониите (които са били символи 
на детеводителство, подобно на робство, и писания, чрез които са признавали вината 
си, но не са я избягвали), правилно е да кажем, че те са били под завет на страх и 
робство, като имаме предвид тази обща наредба, под която е бил поставен тогава 
целият еврейски народ. 

10. Законът и Благовестието 

Трите последни разлики, за които говорихме (раздели 4, 7, 9), са между Закона и 
Благовестието, и затова в тях Законът е означен с името “Стар Завет,” а Благовестието с 
името “Нов Завет.” Първата разлика е по-обширна (р. 1), защото включва в себе си 
обещанията, които са дадени още преди Закона. Когато Августин твърди, че те не 
трябва да бъдат включвани под Стария Завет (August. Ad Bonifac. lib. 3 c. 14), той е 
напълно прав, и няма предвид нищо различно от това, което сега поучаваме; защото 
има предвид онези текстове в Еремия и Павел, в които Старият Завет е 
противопоставен на Словото на благодат и милост. В същия текст Августин с голяма 
проницателност отбелязва, че от основаването на света децата на обещанието, 
новородените от Бога, които с вяра действуваща чрез любов се покоряват на 
заповедите, принадлежат на Новия Завет; тъй като хранят надежда не за плътски, 
временни, а за духовни, небесни и вечни благословения, вярвайки изключително в 
Посредника, чрез Когото без съмнение получават Духа, имат сила за добро и са 
оправдани от греховете си. Нещото, което той възнамерява да каже, е, че всички 
светии, споменати в Писанието, от основаването на света, тъй като специално избрани 
от Бога, са заедно с нас съучастници в благословението на вечното спасение. 
Единствената разлика между нашето разграничение и това на Августин е, че нашето 
(според думите на нашия Спасител, “Законът и пророците пророкуваха до Йоан,” Мат. 
11:13) прави разлика между светлината на Благовестието и онази по-неясна наредба на 
Словото, която е преди това, докато другото разграничение просто поставя разлика 
между слабостта на Закона и силата на Благовестието. И тук също трябва да се 
отбележи по отношение на святите бащи, че макар да са живели под Стария Завет, не са 
спрели там, а винаги са се стремели към Новия Завет, и така са влезли в истинско 
общение с него. Онези, които задоволени от настоящите сенки, не са възнасяли 
мислите си към Христос, са обвинени от Апостола в слепота и злословие. Без да 
говорим за други неща, каква по-голяма слепота можем да си представим от това да се 
надяваш на прощение на греховете от жертвата на животно, или да търсиш очистване 
на съвестта във външно измиване с вода, ии да се опитваш да омилостивиш Бога със 
студени церемонии, като че ли Той извънредно се наслаждава в тях? Такива са 
безумията, в които изпадат онези, които се придържат към законовите постановления 
без да гледат на Христос. 

(Старият Завет се отнася за един народ, Новият за всички народи, 11-12) 

11. Христос събори стената 

Петата разлика, която трябва да добавим, се състои в това, че преди идването на 
Христос Господ отдели един народ, до който ограничи завета на Своята благодат. 
Мойсей казва, “Когато Всевишният даваше наследство на народите, когато разпръсна 



Адамовите потомци, постави границите на племената според числото на израилтяните. 
Защото дял на Господа са Неговите хора, Яков е Неговото наследство по жребий” (Вт. 
32:8, 9). В друг текст той се обръща към хората така: “Ето, небето на небесата, земята и 
всичко, което е на нея, принадлежи на Господа твоя Бог, обаче само бащите ти 
предпочете Господ и ги възлюби, и измежду всичките племена избра вас, тяхното 
потомство, както виждате днес” (Вт. 10:14, 15). Затова Той благоволи изключително с 
познанието за Своето име в тези хора, като че ли те бяха единствената част от 
човечеството, която Му принадлежи, като положи Своя завет сред тях, изявявайки 
присъствието на Свояа божественост и зачитайки ги с всякакви привилегии. Но да не 
говорим за други благоволения, единственото, за което се говори тук, е че ги е събрал в 
общението на Своето Слово, така че е наречен и смятан за техен Бог. В същото време 
Той позволи на другите народи да се скитат в суета, като нямат никакво общение с 
Него, без дори да им даде единственото средство да избегнат унищожението, а именно, 
проповядването на Неговото Слово. Така Израел беше любимото дете на Бога, а 
другите бяха чужденци. Израел беше познат и приет в настойничество и възрастяване, а 
другите оставени в тъмнина; Израел беше осветен, а другите оставени в неверие; 
Израел беше почетен в Божието присъствие, а другите отхвърлени далеч от Бога. Но в 
пълнотата на времето, определена за обновяването на всичко, когато беше изявен 
Посредникът между Бога и хората, средната стена на разделяне, която дълго време 
държеше божествената милост в границите на Израел, беше разрушена, проповядва се 
мир на онези, които са далеч, и на онези, които са близо, за да може, примирени с Бога, 
да се съединят в един народ. Затова сега няма юдеин или грък, обрязан или необрязан, а 
Христос е всичко във всички. На Него бяха дадени народите за наследство и земните 
краища за Негово притежание (Пс. 2:8), за да управлява всичко “от море до море, и от 
реката до краищата на земята” (Пс. 72:8). 

12. Призоваването на езичниците 

Следователно, призоваването на езичниците е отличителна черта, която показва 
превъзходството на Новия Завет над Стария Завет. Вярно е, че това и преди е било 
проповядвано на пророците в многобройни ясни текстове, но изпълнението му е било 
забавено до царуването на Месия. Дори Христос не го изпълнява в началото на Своето 
служение, но го оставя до времето, когато, завършил цялостното дело на изкуплението 
във всичките му части и завършил времето на Своето смирение, получи от Бащата 
“име, което е над всяко друго име, та пред Исусовото име да се преклони всяко коляно” 
(Филип. 2:9, 10). Тъй като това време още не се беше изпълнило, той заявява на 
ханаанката, “Не съм изпратен, освен до изгубените овце от Израилевия дом” (Мат. 
15:24). И в Своето първо поръчение към Апостолите Той не им позволява да преминат 
тези граници, “Не пътувайте към езичниците, и в самарянски град не влизайте; но по-
добре отивайте при изгубените овце от Израилевия дом” (Мат. 10:5, 6). Колкото и ясно 
да е било заявено това в многобройни текстове, когато беше изявено на Апостолите, то 
им се стори толкова ново и странно, че бяха ужасени от него като нещо чудовищно. 
Накрая, когато все пак започнаха да действуват, то беше със страх и неохотно. И това 
не е странно; защото въобще не изглеждаше логично Господ, Който в продължение на 
толкова дълго време беше отделил Израел измежду народите, изведнъж така да 
промени Своето намерение и да се откаже от Своя избор. Наистина, това беше 
предсказано в пророчества, но те не бяха толкова чувствителни към пророчествата, че 
да не бъдат силно изненадани от новото видение, представено пред техните очи. Не 
беше достатъчно, че Бог в старо време даде примери за това бъдещо призоваване на 
езичниците. Онези, които Той така призова, бяха много малко на брой, и нещо повече, 



Той ги осинови в дома на Авраам преди да им позволи да се приближат при Неговия 
народ. Но чрез това общо призоваване езичниците не само станаха равнопоставени на 
евреите, но и някак заместиха евреите, като че ли евреите са мъртви. Можем да 
добавим, че никои чужденци, които Бог преди е приемал в тялото на Църквата, не са 
били равнопоставени на евреите. Затова Павел не без основаниеописва това като тайна, 
която е била скрита от векове и поколения, но сега е изявена на светиите (Кол. 1:26). 

(Отговори на възражения относно Божията справедливост и непроменимост в 
тези различия в наредбите, 13-14) 

13. И въобще, защо има различия? 

Смятам, че като необходимо средство за обичайното наставление, под тези четири 
или пет главни точки пълно и вярно е обяснена цялата разлика между Стария и Новия 
Завет. Но тъй като тази разлика в управлението на Църквата, това азнообразие в начина 
на поучение, тази голяма промяна в ритуалите и церемониите е смятана от някои хора 
за глупост, преди да преминем към другите неща, трябва да им отговорим. И това може 
да стане накратко, защото възраженията не са толкова силни, че да изискват много 
внимателно опровержение. Те казват, че е лишено от смисъл да смятаме, че Бог, Който 
винаги е последователен със Себе Си, позволява такава промяна, че в последствие да 
отхвърли това, което преди е заповядал и наредил. Отговарям, че Бог не може да бъде 
смятан променим заради това, че възприема различни външни форми за различни 
епохи, според както решава за всяка епоха. Ако главата на дома постанови едни 
задължения за своето домочадие през зимата, а други през лятото, ние не го обвиняваме 
в непостоянство, нито смятаме, че се отклонява от правилата на доброто управление, 
което следва промените в естествените обстоятелства. По същия начин, бащата при 
образоване, управление и ръководене на своите деца следва едни правила в детската 
възраст, други в юношеството и трети в младежките години, не казваме, че е 
непостоянен или променлив във възгледите си. Защо тогава да обвиняваме Бога в 
непостоянство, когато установява подходящи и уместни наредби за различните 
времена? Тази аналогия трябва да е напълно достатъчна. Павел оприличава евреите на 
деца, а християните на зрели хора (Гал. 4:1). Каква нередовност има в Божията наредба, 
която ги ограничава до основните принципи, подходящи за тяхната възраст, а нас 
обучава в по-твърда и по-мъжка дисциплина? Непроменимостта на Бога се вижда в 
това, че Той дава едно и също учение във всички времена и постоянствува да изисква 
това поклонение на Неговото име, което е заповядал в началото. Промяната на 
външната форма и наредба не означава, че Той се променя. Той само се съобразява с 
променящите се и разнообразни способности на човека. 

14. Бог е свободен да работи както Той желае с всички хора 

Но някои казват, откъде идва това разнообразие, ако не от Бога, Който е избрал да 
го направи? Не би ли било също така лесно за Него още от самото начало да открие 
вечния живот в ясни думи без никакви преобрази, както при идването на Христос, да 
научи Своите хора чрез няколко ясни тайнства, да даде Своя Святи Дух и да 
разпространи Своята благодат по цялата земя? Това е същото като да обвиняваме Бога, 
че е създал света толкова късно, а е можел да го създаде и по-рано, или защото е 
определил смяната на зима и лято, на ден и нощ. С чувството, което трябва да има 
всеки благочестив ум, нека не се съмняваме, че всяко нещо, което Бог е направил, Той 
го е направил мъдро и справедливо, дори и да не знаем причината, поради която го е 



направил такова. Не трябва да си приписваме толкова много, че да не позволяваме на 
Бога да има причини за Своите решения, които ние не можем да осъзнаем. Странно е, 
казват те, че Той сега отхвърля и мрази жертвите на животни и цялата наредба на онова 
левитско свещеничество, в което преди се е наслаждавал. Като че ли тези външни и 
преходни неща могат да угодят на Бога или да Го засегнат по някакъв начин! Вече 
отбелязахме, че Той не е наредил нито едно от тези неща само за себе си, а ги е основал 
за спасението на хората. Ако един лекар, възприемайки най-доброто лечение, прилага 
едно лекарство за младеж, а след това, когато същият младеж порастне и отново е 
болен от същата болест, използва различно лечение, може ли да се каже, че отхвърля 
лечението, което преди това е одобрявал? Не, той продължава да го одобрява, но се 
съобразява с различните възрасти в живота. По същия начин е било необходимо, за да 
бъде представен Христос в Неговото отсъствие и за да бъде предсказано Неговото 
бъдещо идване, да се използват различни белези от тези, които се използват сега, 
когато е изявено Неговото действително откровение. Истина е, че след идването на 
Христос Божието призоваване е отправено по-общо към всички народи и благодатта на 
Духа е по-щедро раздавана отколкото е била преди. Но аз питам, кой може да отрече 
правото на Бога да разполага свободно и неограничено със Своите дарове, да избира 
народите, които е благоволил да просвети, местата, които е благоволил да освети с 
проповядването на Своето Слово, и начина и мярката на растеж и успех, които 
благоволява да даде на Своето учение; да наказва света за неговата неблагодарност 
като оттегля познанието за Своето име за определено време, и отново, когато Му е 
угодно, да го възстанови в милост? Така виждаме, че в клеветите, които нечестивите 
използват по този въпрос за да объркват умовете на простите, няма нищо, което да 
хвърли съмнение било върху Божията справедливост, било върху истинността на 
Писанието. 

  



Глава Дванадесета 

12. ЗА ДА ИЗПЪЛНИ СЛУЖЕНИЕТО НА ПОСРЕДНИК, ХРИСТОС 
ТРЯБВАШЕ ДА СТАНЕ ЧОВЕК. 

Двете части на тази глава са: 

I. Причините защо нашият Посредник трябваше да бъде самият Бог, и защо 
трябваше да стане човек, р. 1-3.  

II. Справяне с различни възражения от някои фанатици, и особено от Осиандър, 
срещу правото учение относно Посредника, р. 4-7.  

Раздели. 

1. Необходимо беше, и то не само по себе си, а по Божията наредба, Посредникът 
да бъде Бог, и да стане човек. Нямаше да бъде достатъчен нито човек, нито 
ангел, колкото и чисти да са. Трябваше Божият Син да слезе. Дори в своето 
безгрешно състояние човекът не можеше да достигне до Бога без Посредник, а 
колко по-малко може това да стане след Падението.  

2. Втора причина защо Посредникът трябваше да бъде Бог и човек, а именно, че 
трябваше да превърне онези, които са наследници на ада, в Божии деца.  

3. Трета причина, че в плът, подобна на нашата, Той трябваше да покаже 
съвършено покорство, да утоли Божията справедливост и да плати наказанието 
за греха. Четвърта причина, относно утехата и утвърждаването на цялата 
Църква.  

4. Първо възражение срещу правото учение. Отговор. Потвърждение от жертвите 
на Закона, свитеделството на Пророците, Апостолите, Евангелистите и дори 
самия Христос.  

5. Второ възражение. Отговор. Потвърждение на отговора. Трето възражение. 
Отговор. Четвърто възражение от Осиандър. Отговор.  

6. Пето възражение, съставляващо основата на заблудата на Осиандър по този 
предмет. Отговор. Естеството на Божия образ в Адам. Христос е глава на 
ангелите и хората.  

7. Шесто възражение. Отговор. Седмо възражение. Отговор. Осмо възражение. 
Отговор. Девето възражение. Отговор. Десето възражение. Отговор. 
Единадесето възражение. Отговор. Дванадесето възражение. Оговор. 
Обобщение на цялото учение.  

(Защо беше необходимо Посредникът да бъде Бог и да стане човек, 1-3) 

1. Само този, който е истински Бог и истински човек, може да преодолее 
бездната между Бога и нас 

За нас е от голямо значение това, че Онзи, Който трябваше да бъде наш Посредник, 
трябваше да бъде едновременно истински Бог и истиниски човек. Ако трябва да 
изследваме естеството на тази необходимост, тя не е това, което обикновено се смята за 
проста или абсолютна необходимост, а произтича от Божията наредба, върху която е 
основано спасението на човека. Нашият премилостив Баща е определил това, което е 
най-добро за нас. Тъй като нашите нечестия, като облак между Него и нас, са ни 
отчуждили напълно от небесното царство, само някой, който може да достигне до Него, 



може да бъде средството за възстановяване на мира. Но кой може да достигне до Него? 
Може ли някой от Адамовото потомство? Всички от това потомство, заедно със своите 
родители, трепереха в Божието присъствие. Могат ли някои от ангелите? Те имат 
нужда от началник, чрез когото да пристъпват при Бога свибидно. Тогава какво? Тъй 
като ние не можем да се издигнем до Бога, случаят би бил напълно безнадежден, ако 
самият Бог не слезе при нас. Затова Божият Син трябваше да стане нашият Имануил, 
Бог с Нас; и по този начин Неговата божественост и нашето плътско естество да се 
съчетаят във взаимен съюз; в противен случай, няма близост, която да е толкова близка, 
нито привличане, което да е толкова силно, че да ни даде надежда, че Бог ще обитава в 
нас; толкова голямо е отблъскването между нашето замърсяване и безгрешната чистота 
на Бога. Дори човекът да беше останал без никакво петно, неговото положение пак 
щеше да бъде твърде ниско, за да зостигне Бога без Посредник. Тогава какво да кажем, 
когато поради смъртоносната разруха той е хвърлен в смъртта и ада, омърсен от 
толкова много мръсотия, станал отвратителен в своята извратеност; накратко, 
подложен на всякакво проклятие? Затова Павел не без основание, когато ни представя 
Посредника Христос, изрична заявява, че Той е човек. Той казва, че има “само един 
Посредник между Бога и хората, човекът Исус Христос” (1 Тим. 2:5). Той можеше да 
Го нарече Бог, или поне, като пропуска да Го нарече Бог, можеше да пропусне да Го 
нарече човек; но тъй като Духът, говорейки чрез устата на Павел, познава нашата 
слабост, Той своевременно осигурява най-доброто лекарство за нея, представяйки пред 
нас Божия Син като един от нас. За да не бъде никой объркан къде да търси 
Посредника или как да Го достигне, Духът, като Го нарича човек, ни напомня, че Той е 
близо и дори е свързан с нас, тъй като е от нашата плът. И наистина, на друго място 
Той показва същото нещо, като обяснява много подробно, че никой не може да бъде 
първосвещеник, ако “не може да състрадава с нас в нашите немощи, а Който е бил във 
всичко изкушен като нас, но пак без грях” (Евр. 4:15). 

2. Посредникът трябва да бъде истински Бог и истински човек 

Това ще стане още по-ясно, ако разсъдим, че работата, която трябваше да бъде 
извършена от Посредника, съвсем не беше нещо обичайно; Той трябваше да ни 
възстанови в Божието благоволение, и така да ни направи от човешки синове да станем 
Божии синове; от наследници на ада да станем наследници на небесното царство. Кой 
може да направи това, освен Божият Син, Който да стане Човешки Син, да приеме това, 
което наше, за да предаде на нас това, което е Негово, и така да направи това, което е 
Негово по естество, да стане наше по благодат? Като разчитаме на този залог, ние 
вярваме, че сме Божии синове, защото естественият Божий Син пие тяло като нашето 
тяло, плът като нашата плът, кости като нашите кости, за да бъде едно с нас; не отказа 
да приеме това, което е наше по естество, за да може от Своя страна да ни даде това, 
което Негово по естество, и така да стане заедно с нас едновременно Божий Син и 
човешки син. От това следва и това свято братство, което Той препоръчва със Своите 
уста, когато казва, “Възнасям се при Моя Баща и вашия Баща, при Моя Бог и вашия 
Бог” (Йоан 20:17). По този начин ние имаме сигурно наследство в небесното царство, 
тъй като единородният Божий Син, на Когото то изцяло принадлежи, ни прие като 
Свои братя; и ако сме братя, тогава сме съучастници с Него в наследството (Рим. 8:17). 
Нещо повече, за тази цел беше особено необходимо Този, Който е наш Изкупител, да 
бъде наистина Бог и човек. Той трябваше да погълне смъртта; кой освен Животът може 
да го направи? Той трябваше да победи греха; кой освен самата Праведност може да го 
направи? Той трябваше да обърне в бягство въздушните и светските сили; кой може да 
го направи, освен сила, която ги превъзхожда? Но кой притежава живота и правдата, и 



господството и небесната власт, освен самият Бог? Затова Бог в Своята безкрайна 
милост, като е решил да ни изкупи, сам стана наш Изкупител в личността на Своя 
единороден Син. 

3. Само този, който е истински Бог и истински човек, може да бъде покорен 
вместо нас 

Друга съществена част от нашето примиряване с Бога беше, че човекът, който 
напълно е изгубен поради своето непокорство, за своето спасение трябва да 
противопостави на непокорството покорство, да утоли Божията справедливост и да 
плати наказанието за греха. Затова нашият Господ стана истински човек, облече 
личността на Адам и прие неговото име, за да може вместо него да се покори на 
Бащата; за да представи нашата плът като цена за утоляването на справедливата Божия 
присъда, и в същата плът да плати наказанието, което ние сами сме си причинили. В 
крайна сметка, тъй като ако е само Бог, Той не може да страда, а ако е само човек, не 
може да победи смъртта, Той съедини Божието и човешкото естество, за да подчини 
слабостта на едното на смъртта като изкупление за греха, а чрез силата на другото, 
борейки се със смъртта, да спечели за нас победата. Следователно онези, които 
лишават Христос от Неговата Божественост или от Неговото човешко естество, или 
крадат от Неговото величие и слава, или скриват Неговата доброта. От друга страна, те 
са вредни за хората, тъй като подкопават и разрушават тяхната вяра, която не може да 
устои, ако не е положена върху тази основа. Нещо повече, очакваният Изкупител беше 
този син на Авраам и Давид, Когото Бог обеща в Закона и Пророците. Тук вярващите 
имат и друго предимство. Виждайки Неговия произход пряко от Давид и Авраам, те 
още по-ясно Го приемат като Месия, прогласен от толкова много пророчества. Но 
трябва да се обърне специално внимание на това, което последно обясних, а именно, че 
двете природи са залогът за нашия съюз с Божия Син; че облечен в нашата плът, той 
воюва до смърт с греха, за да бъде нашият тържествуващ победител; че Той принесе в 
жертва плътта, която прие от нас, за да може чрез изкуплението да отнеме нашата вина 
и така да утоли справедливия гняв на Своя Баща. 

(Отговор на възражения на това учение, 4-7) 

4. Единствената цел на идването на Христос в плът беше нашето изкупление 

Всеки, който прилежно размишлява върху тези неща, лесно ще отхвърли празните 
измислици, които привличат лекомислените умове и любителите на нови неща. Една 
измислица от този вид е, че Христос, дори и да е нямало нужда от неговата намеса за 
изкуплението на човешкия род, пак е щял да стане човек. Признавам, че при 
първоначалната наредба на създанието, докато естеството все още не е било извратено, 
Той е назначен за глава на ангелите и хората; поради което Павел Го нарича 
“първороден от всяко създание” (Кол. 1:15). Но тъй като цялото Писание прогласява, че 
Той е облечен в плът за стане Изкупител, нахално е да си въобразяваме някаква друга 
причина или цел. Знаем добре защо Христос е обещан, а именно, за да обнови падналия 
свят и да помогне на изгубения човек. Затова под Закона Той беше изобразен в 
жертвите, за да вдъхнови вярващите с надеждата, че Бог ще бъде снизходителен към 
тях след като е примирен с изкуплението на техните грехове. Тъй като от самото 
начало, дори преди Законът да бъде прогласен, никога е нямало обещание за Посредник 
без кръв, ние правилно заключаваме, че Той е бил предопределен според вечната 
Божия наредба да очисти човека от мръсотията, като проливането на кръв е символ на 



изкуплението. Като говорят за Него, Пророците също предсказват, че Той ще бъде 
Посредник между Бога и човека. Достатъчно е да споменем много забележителното 
пророчество от Исая (Ис. 53:4, 5), в което той предсказва, че Христос е “поразен поради 
нашите беззакония,” че “върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир,” че като 
свещеник “Той стана принос за грях,” че “чрез Неговите рани ние се изцелихме,” че 
“всички като овце се заблудихме,” и “Господ благоволи Той да бъде бит, предаден на 
печал,” за да “понесе беззаконията ни.” Като слушаме, че Христос е бил от Бога 
определен да донесе избавление на нещастните грешници, онези, които се опитват да 
отидат отвъд тези граници, се впускат неразумно в глупаво любопитство. След това, 
когато Той действително се яви, Той заяви каква е причината за Неговото идване, че 
като умилостиви Бога, да ни доведе от смърт в живот. Същият е смисълът на 
свидетелството на Апостолите относно Него (Йоан 1:9; 10:14). Така Йоан, преди да 
поучава, че Словото стана плът, разказва за Падението на човека. Но преди всичко нека 
да послушаме нашия Спасител, когато разказва за Своето служение: “Бог дотолкова 
възлюби света, че даде Своя единороден Син, та който вярва в Него да не загине, а да 
има вечен живот” (Йоан 3:16). И отново, “Иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят 
гласа на Божия Син, и които го чуят, ще живеят” (Йоан 5:25). “Аз съм възкресението и 
животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее” (Йоан 11:25). “Човешкият Син 
дойде да спаси погиналото” (Лука 19:10). И отново, “Здравите нямат нужда от лекар” 
(Мат. 9:12). Ако трябва да цитирам всички стихове, няма да успея. Всъщност 
Апостолите единодушно ни връщат към този извор; и със сигурност, почитта на 
Неговото свещеничество ще отпадне, ако Неговото служение като свещеник не е да 
застане между Бога и хората, и “да принесе дарове и жертви за греховете” (Евр. 5:1); и 
Той не може да бъде нашата правда, ако не е направен изкупление за нас, за да не ни 
вменява Бог нашите грехове (2 Кор. 5:19). Накратко, Той би бил лишен от всички 
имена, които Писанието Му дава. Тогава не би устояло и учението на Павел, “Това, 
което беше невъзможно за Закона, тъй като беше отслабнал в плътта, Бог го извърши 
като изпрати Сина Си в плът, подобна на греховната плът, и за грях, и осъди греха в 
плътта” (Рим. 8:3). Не би имало смисъл и това, което той заявява в друг стих: “Защото 
се яви Божията благодат за спасението на всички хора” (Тит 2:11). Накратко, според 
еднозначното изявление на Писанието, единствената цел, с която Божият Син 
доброволно прие нашето естество и дори го прие като заповед от Бащата, е да 
умилостиви Бащата с нас като стане жертва. “Така е писано, че Христос трябва да 
пострада . . . да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете” (Лука 
24:46, 47). “Затова Баща Ми Ме обича, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. . 
. . Тази заповед получих от Баща Ми” (Йоан 10:17, 18). “И както Мойсей издигна 
змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син” (Йоан 3:14). “Татко, 
избави Ме от този час. Но затова дойдох на този час. Такто, прослави името Си” (Йоан 
12:27, 28). Тук Той ясно определя причината, поради която прие нашето естество, за да 
стане изкупителна жертва и да отнеме греха. По същата причина Захария заявява (Лука 
1:72, 79), че Исус дойде “да покаже милост към бащите” и “да осияе седящите в 
тъмнина и мрачна сянка.” Нека да помним, че всичко това е основано в Божия Син, в 
Когото, както Павел на друго място заявява, са “скрити всички съкровища на мъдростта 
и знанието,” и затова решил освен Него “да не знае нищо” (Кол. 2:3; 1 Кор. 2:2). 

5. Щеше ли Христос да стане човек и ако Адам не беше съгрешил? 

Ако някой възразява, че нищо не пречи същият Христос, Който ни изкупи когато 
бяхме осъдени, да засвидетелствува Своята любов към нас, като продължи да 
съществува в същото естество, ние имаме краткия отговор, че когато Духът заявява, че 



чрез Божията вечна наредба двете неща са свързани, а именно, че Христос е наш 
Изкупител и в същото време съучастник в нашето естество, за нас е незаконно да 
размишляваме по-нататък. Онзи, който е гонен от желание да знае нещо повече, като не 
е задоволен от непроменимата Божия наредба, показва, че не е задоволен и от този 
Христос, Който ни е даден като цена за нашето изкупление. И наистина, Павел не само 
заявява с каква цел е изпратен Христос, но като се издига до върховната тайна на 
предопределението, своевременно подтиска всяко своеволие и похотливост на 
човешкия ум. “Като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и 
без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени 
чрез Исус Христос, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си 
благодат, с която ни е дарил в Своя Възлюбен, в Когото имаме изкуплението си чрез 
кръвта Му” и т.н. (Еф. 1:4-7). Тук определено за първоначална точка във времето не е 
взето Падението на Адам, а нашето внимание бива насочено към това, което Бог е 
предопределил преди времената, когато е благоволил да даде изцеление за нещастията 
на човешкия род. Отново, ако някой възрази, че тази Божия воля зависи от Падението 
на човека, което Той е предвидял, за мен е повече от достатъчно да отговоря, че онези, 
които си позволяват да изследват или да желаят да знаят повече за Христос, отколкото 
Бог е благоволил чрез Своята тайна воля, си позволяват с безбожно безочие да 
измислят нов Христос. Павел, когато говори за същността на служението на Христос, 
уместно се моли за ефесяните Бог да ги утвърди “чрез Своя Дух във вътрешния човек,” 
за да могат да “разберат заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, 
височината и дълбочината, и да познаят Христовата любов, която надминава всяко 
познание” (Еф. 3:16, 18, 19); като че ли възнамерява целенасочено да постави ограда 
около нашите умове и да ги предпази да не се отклонят нито на йота от дара на 
примирението винаги, когато се споменава Христос. Затова, като приемам това, което 
Павел заявява, че “Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус 
дойде на света да спаси грешните” (1 Тим. 1:15), аз с готовност се съгласявам с това. И 
тъй като на друго място същият Апостол заявява, че благодатта, която сега е изявена в 
Благовестието, “е дадена в Христос Исус преди началото на времената” (2 Тим. 1:9), аз 
твърдо съм решил докрай да се придържам към това. Тази умереност несправедливо 
бива ругана от Осиандър, който за нещастие в наши дни отново повдига този въпрос, 
който в миналото някои са повдигали. Той обвинява в надменна увереност онези, които 
отричат, че Божият Син би се явил в плът, ако Адам не беше съгрешил, защото това 
мнение не било опровергано от никой текст в Писанието. Като че ли Павел не поставя 
юзда на извратеното любопитство, когато, след като говори за изкуплението, 
придобито от Христос, ни заповядва да “избягваме глупавите разисквания” (Тит 3:9). 
Някои в стремежа си да изглеждат остроумни са стигнали до такова безумие, че дори 
задават въпроса дали Божият Син не би могъл да приеме образ на магаре. Това 
богохулство, пред което всички благочестиви умове трябва да тръпнат от отвращение, 
Осиандър оправдава с аргумента, че то никъде не е изрично опровергано в Писанието; 
като че ли Павел, когато смята, че нищо не заслужава да бъде познавано, “освен Исус 
Христос и Него разпнат” (1 Кор. 2:2), признава, че начинателят на нашето спасение 
може да е магаре. Този, който на друго място заявява, че по вечното намерение на 
Бащата Христос е бил определен “за глава на всичко за Църквата,” никога не би приел 
служението на изкупление да бъде прехвърлено на някой друг. 

6. Учението на Осиандър за Божия образ 

Принципът, на който се основава Осиандър, е напълно несериозен. Той твърди, че 
човекът е бил направен по Божия образ в смисъл, че е построен по образеца на бъдещия 



Месия, за да прилича на Онзи, Когото Бащата вече е бил определи да облече в плът. От 
това той стига до извода, че дори Адам никога да не беше паднал от своето 
първоначално чисто състояние, Христос пак щеше да стане човек. Всички хора със 
здрав разум могат веднага да осъзнаят колко глупав и изкривен е този възглед; въпреки 
това Осиандър смята, че е първият, който е успял да види какво е Божият образ, а 
именно, че не само Божията слава е осияла в превъзходните дарби, с които човекът е 
бил украсен, но и самият Бог със Своето естество е обитавал в човека. Но макар да 
приемам, че Адам е носел Божия образ, тъй като е бил в единство с Бога (като това е 
истинското и най-висше съвършенство на достойнството), аз твърдя, че Божието 
подобие трябва да се търси само в онези белези на превъзходство, с които Бог отделя 
Адам от животните. И също така признавам, че дори тогава Христос е бил Божият 
образ, и следователно каквото и превъзходство да е било отпечатано върху Адам, то е 
произтичало от това, че чрез единородния Син той е имал достъп до славата на своя 
Създател. Следователно човекът е бил създаден по Божия образ (Бит 1:27), и в него 
Създателят е благоволил да съзерцава като в огледало Своята слава. Човекът е издигнат 
до тази степен на почит чрез добротата на единородния Син. Но аз добавям, че тъй като 
Синът е глава на хората и на ангелите, достойнството, което е било дадено на човека, 
принадлежи също и на ангелите. Защото когато четем, че те са наречени Божии синове 
(Пс. 82:6), би било несъстоятелно да отричаме, че те са надарени с някакво качество, в 
което приличат на Бащата. Но ако Той е благоволил да представи Своята слава в хората 
и ангелите и да изяви Себе Си в двете естества, твърдението на Осиандър е невежо 
заяждане, че ангелите са по-нисши от хората, защото не носят образа на Христос. Те не 
биха могли да се наслаждават постоянно на прякото Божие присъствие, ако не са като 
Бога; а Павел учи (Кол. 3:10, че хората биват обновени в Божия образ като биват 
оприличени на ангели, за да бъдат обединени под една Глава. Накратко, ако вярваме в 
Христос, нашето щастие ще бъде усъвършенствувано тогава, когато ще бъдем приети в 
небето и направени като ангели. Но ако Осиандър има право да заключава, че 
първостепенният Божий образ беше в човека Христос, на същото основа някой може да 
твърди, че Христос трябваше да приеме ангелско естество, тъй като ангелите също 
притежават Божия образ. 

7. Подробно опровержение на Осиандър 

Осиандър няма причина да се страхува, че Бог може да се окаже лъжец, ако 
заповедта да въплъти Сина не е била предварително непроменимо основана в Неговия 
ум. Дори ако Адам не беше изгубил своята цялост, той заедно с ангелите би бил 
подобен на Бога; но това не означава, че задължително Божият Син щеше да стане 
човек или ангел. Той напразно пази в себе си нелепия страх, че ако не е било 
предопределено от непроменимата Божия воля Христос да се роди, не като Изкупител, 
а като първия човек, Той ще изгуби Своето първородство, тъй като не бил роден освен 
поради случайно обстоятелство, а именно, да възстанови изгубения човешки род; и 
така би бил създаден по образа на Адам. Защо трябва да се тревожи от това, което 
Писанието ясно заявява, че “Той ебил във всичко изкушаван като нас, и пак е без грях” 
(Евр. 4:15)? Затова Лука не се колебае да Го определи в неговото родословие като син 
на Адам (Лука 3:38). Бих искал да знам защо Христос е наречен от Павел “Втори Адам” 
(1 Кор. 15:47), ако не е защото Му е било наредено човешко естество, за да възстанови 
падналото потомство на Адам. Защото ако това Му състояние е предшествувало 
Сътворението, редно е да бъде наречен “Първи Адам.” Осиандър уверено твърди, че 
тъй като в Божието намерение Христос е предузнат като човек, хората са били 
създадени по Неговия образ като техен образец. Но Павел, като Го нарича “Втори 



Адам,” поставя Падението, което направи необходимо да бъде възстановено човешкото 
естество до неговото първоначално състояние, между първоначалното сътворение и 
възстановяването, което придобиваме в Христос; от което следва, че Божият Син беше 
роден и стана човек именно за това възстановяване. Нещо повече, Осиандър спори 
глупаво и нелепо, че докато Адам оставаше непорочен, той би бил образ на самия себе 
си, а не на Христос. Обратно, аз твърдя, че дори Божият Син никога да не беше станал 
въплътен, пак Божият образ би бил видим в Адам, в неговото тяло и в неговата душа; в 
светлината на този образ винаги се вижда, че Христос е истинската глава и е 
първостепенен във всичко. По този начин се справяме с безполезния софизъм, изложен 
от Осиандър, че ангелите не биха имали тази Глава, ако Бог не възнамеряваше да 
облече Своя Син в плът, дори да го нямаше грехът на Адам. Той неразумно приема 
това, което никой разумен човек не би приел, че Христос не би имал власт над ангелите 
и те не биха Го приели за свой Княз, ако Той не беше човек. Но от думите на Павел 
(Кол. 1:15) е лесно да заключим, че тъй като Той е вечното Божие Слово, Той е 
първороден от всяко създание, не защото е сътворен или се нарежда сред създанията, 
но защото е единственото начало на цялото устройство на света, каквото е било от 
началото, когато светът е бил украсен с изключителна красота; след това, като е 
направен човек, Той е първороден от мъртвите. Защото в един кратък текст (Кол. 1:16-
18) Апостолът привлича нашето внимание към двата възгледа: Че чрез Сина беше 
създадено всичко, така Той има власт над ангелите; и че стана човек, за да стане 
Изкупител. От същото невежество Осиандър казва, че хората не биха имали Христос за 
цар, ако не беше човек; като че ли Божието царство не би могло да бъде установено от 
Неговия вечен Син дори ако не е облечен в човешка плът, държейки всяка власт, докато 
хората и ангелите се събират да участвуват в Неговия небесен живот и слава. Но той 
винаги се заблуждава или мами себе си с този лъжлив принцип, че Църквата би била 
“акефалон” – без глава – ако Христос не беше изявил в плът. По същия начин, по който 
ангелите Го имат за своя Глава, не би ли могъл Той чрез Своята Божествена сила да 
владее над хората, и чрез скритите способности на Своя Дух да ги съживява и да се 
грижи за тях като Свое тяло, докато се съберат в небето да се радват на същия живот 
като ангелите? Тези нелепости, които опровергавам, Осиандър смята за неопровержими 
пророчества. Поради отровната наслада от своите си измислици, той има навика да 
съставя смехотворни учения от нищо. Той след това казва, че има също толкова силен 
текст в подкрепа, а именно, пророчеството на Адам, който след като му беше дадена 
жена, казва, “Това сега е кост от костите ми и плът от плътта ми” (Бит. 2:23). Но как 
доказва той, че това е пророчество? Защото в Матей Христос приписва същото 
изречение на Бога! Като че ли всяко нещо, което Бог говори чрез човека, е пророчество. 
На същия принцип, тъй като Законът е даден от Бога, нека Осиандър във всека заповед 
да открива пророчество. За него думите на нашия Спасител биха били груби и нисши, 
ако се беше ограничил до буквалното им значение. Той не говори за мистичното 
единство, с което дарява Църквата, а само за брачната вярност, и заявява, че причината 
Бог да обяви мъжа и жената за една плът е да забрани на всеки да нарушава тази 
неразделима връзка чрез развод. Ако това просто значение е твърде нисше за Осиандър, 
нека да укори Христос, че не е довел Своите ученици до скрития смисъл, тълкувайки 
думите на Своя Баща с такава неяснота. Павел не одобрява бълнуванията на Осиандър, 
когато, след като казва, че “ние сме части на Неговото тяло, от Неговата плът и от 
Неговите кости,” той незабавно добавя, “Тази тайна е голяма” (Еф. 5:30-32). Защото той 
няма предвид смисъла, в който Адам използва думите, а под преобраза и аналогията на 
брака излага святия съюз, който ни прави едно с Христос. Неговите думи имат именно 
този смисъл; защото като ни напомня, че говори за Христос и Църквата, той уточнява, 
че разграничава брачната връзка от духовния съюз на Христос и Неговата Църква. Така 



тази неяснота веднага изчезва. Смятам за излишно да обсъждам такива нелепости; 
защото тяхната суетност може да се види от това много кратко опровержение. За 
Божиите деца е напълно достатъчна тази трезва истина, че “Когато се изпълни времето, 
Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под Закона, за да изкупи онези, 
които бяха под Закона” (Гал. 4:4, 5). 
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1. Доказателство за истинското човешко естество на Христос, против манихейците 
и марсионците.  

2. По-нататъшно разглеждане на безбожните възражения на еретиците. 
Опровержение на шест възражения.  
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4. Продължение на опровержението.  

(Опровергавайки древните ереси, Калвин отговаря на Менно Симонс, 1-2) 

1. Доказателства за истинското човешко естество на Христос 

Смятам за излишно отново да говоря за божественото естество на Христос, което на 
други места беше доказано с ясни и основани доказателства. Следователно остава да 
видим как, като е облечен в нашата плът, Той изпълнява служението на Посредник. В 
древни времена истинността на това човешко естество е била оспорвана от 
манихейците и марсионците, като вторите са си въобразявали призрак вместо тялото на 
Христос, а първите бълнуват, че то било облечено в небесна плът. Текстовете от 
Писанието, които противоречат и на двете, са многобройни и убедителни. 
Благословението не е обещано на небесно потомство, нито на призрак, подобен на 
човек, а на потомството на Авраам и Яков; нито пък вечният престол е обещан на 
безплътен човек, а на Давидовия Син, на плода на неговите вътрешности. Затова когато 
е изявен в плът, Той е наречен Син на Давид и Авраам, не защото е роден от девица и 
някак си създаден от въздуха, а защото, както Павел обяснява, “по плът се роди от 
Давидовото потомство” (Рим. 1:3), както същият апостол на друго място казва, че 
Христос дойде от юдеите (Рим. 9:5). Затова нашият Господ, като не е задоволен да бъде 
наричан човек, често нарича Себе Си Човешкият Син, желаейки да изрази още по-ясно, 
че е човек чрез истинско човешко раждане. След като Святият Дух толкова често и чрез 
толкова много послания с толкова загриженост и яснота заявява нещо, което само по 
себе си не е мъчно за разбиране, кой би си помислил, че смъртните ще имат безочието 



да го затъмняват със своите неправилни тълкувания? Има още много налични текстове, 
ако трябва да привеждам повече; например, този от Павел, че “Бог изпрати Сина Си, 
Който се роди от жена” (Гал. 4:4), и безброй други, които показват, че Той изпитваше 
глад, жажда, студ и други немощи на нашето естество. Но от многото трябва да 
изберем главно онези, които ще спомогнат за назиданието на нашите умове в 
истинската вяра, както когато се казва, “Наистина, Той не възприе естеството на 
ангелите, а възприе естеството на Авраамовото потомство,”2 “за да може чрез смъртта 
да унищожи този, който има властта на смъртта” (Евр. 2:16, 14). И отново, “И Този, 
Който освещава, и онези, които се освещават, всички са от Единия; поради която 
причина Той не се срамува да ги нарече братя.” “Затова трябваше да се оприличи във 
всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник” (Евр. 2:11, 17). И 
отново, “Нямаме първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите 
немощи” (Евр. 4:15), и други подобни. В същия смисъл е текстът, който по-горе 
цитирахме, в който Павел изрично заявява, че греховете на света трябваше да бъдат 
изкупени в плът, подобна на нашата (Рим. 8:3). И със сигурност всичко, което Бащата е 
дал на Христос, се отнася и за нас по тази причина, че “Той е главата,” че от Него 
цялото тяло е “сглобявано и свързано чрез доставяното от всяка става” (Еф. 4:16). И в 
никакъв друг случай не може да е вярно това, което се казва, че Духът Му е даден без 
мяра (Йоан 1:16) и че всички приехме от Неговата пълнота; тъй като нищо не може да 
бъде по-нелепо от това, че в Своето естество Бог може да бъде обогатен чрез един 
външен дар. Именно поради тази причина на друго място Христос казва, “Заради тях 
освещавам Себе Си” (Йоан 17:19). 

2. Срещу противниците на истинското човешко естество на Христос 

Текстовете, които те привеждат като потвърждение на своята заблуда, са абсурдно 
изкривени, но те не печелят нищо чрез своите произволни хитрувания, когато се 
опитват да се справят с това, което вече приведох против тях. Марсион си въобразява, 
че Христос не е приел тяло, а призрак, защото на друго място се казва, че е бил 
направен по подобие на човек и че се намери в човешки образ. Така той напълно 
пропуска това, което там Павел разглежда (Филип. 2:7). Неговата цел не е да покаже 
какво тяло е приел Христос, а че Христос, когато е можел с право да настоява на 
Своята божественост, е благоволи да не покаже друго освен качествата на обикновен и 
презрян човек. Защото, за да ни подбуди към покорство чрез Своя пример, Той показва, 
че когато е можел да изяви на света блясъка на Своята слава, Той се отказа от правото 
Си и доброволно принизи Себе Си; че е възприел образ на слуга, и задоволен с това 
смирено състояние, благоволи Неговата божественост да бъде покрита под 
покривалото на плътта. Безспорно той тук обяснява не какъв е Христос, а по какъв 
начин действува. И от целия контекст лесно се разбира, че Христос смири Себе Си 
именно в истинско човешко естество. Защото какво означават думите, че “се намери в 
човешки образ,” освен че за известно време, вместо да блести с божествена слава, 
човешкият образ се яви в долно и презряно положение? Не биха били верни и думите 
на Петър, че Той беше “умъртвен по плът, и оживотворен по Дух” (1 Пет. 3:18), ако 
Божият Син не беше станал слаб в човешко естество. Това се обяснява по-ясно от 
Павел, когато заявява, че “Той беше разпънат в немощ” (2 Кор. 13:4). И от това идва 
                                                            
2 В българския превод стихът е, “Той не помогна на ангелите, а помогна на Авраамовото 
потомство.” В гръцкия оригинал глаголът е επιλαμβανομαι – “хващам, обхващам, възприемам.” 
Използваният от Калвин латински превод Вулгата използва adprehendit – “обхвана, възприе 
естеството.” В този смисъл “помогна” в българския превод не съответствува съвсем точно на 
оригинала. Бел. прев. 



Неговото възвисяване; защото изрично се казва, че Христос придоби нова слава след 
като смири Себе Си. Това може да се приложи само за човек, който е надарен с тяло и 
душа. Манес бълнува за въздушно тяло, защото Христос е наречен втори Адам, небесен 
Господар. Но тук апостолът не говори за някакво небесно естество на Неговото тяло, а 
за духовния живот от Христос, който ни съживява (1 Кор. 15:47). Както видяхме, Петър 
и Павел отделят този живот от неговата плът. И този текст възхитително потвърждава 
здравото учение относно човешкото естество на Христос. Ако Неговото тяло не беше 
от същото естество като нашето, не би имало основания за аргумента, който Павел 
следва с такава пламенност: Ако Христос е възкресен, и ние ще бъдем възкресени; ако 
ние не възкръсваме, тогава и Христос не е бил възкресен. Каквито и да са заяжданията, 
чрез които древните манихейци и техните съвременни ученици се стремят да избягнат 
това, те не могат да успеят. Произволно и грозно хитруване е да се каже, че Христос е 
наречен Човешкия Син защото е бил обещан на хората; като е очевидно, че според 
еврейския израз Човешки Син означава истински човек; и несъмнено Христос използва 
този израз от Своя роден език. Нещо повече, не може да има съмнение какво трябва да 
се разбира под “синове на Адам.” За да не отиваме по-далеч, ще е напълно достатъчен 
един текст от осмия псалм, който апостолите тълкуват за Христос: “Какво е човек та да 
го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?” (Пс. 8:4). С тази метафора се 
изобразява истинското човешко естество на Христос. Защото макар Той да не е роден 
пряко от земен баща, пак по произход е дошъл от Адам. Не може да се тълкува по друг 
начин и текстът, който вече цитирахме, “И тъй, понеже децата са същества от общата 
плът и кръв, то и Той подобно, взе участие в същото”; като тези думи ясно доказват, че 
Той съучаствува в същото естество като нас. В този смисъл също се казва, че “И Този, 
Който освещава, и онези, които се освещават, са от единия.” Контекстът доказва, че 
това се отнася за общо естество; защото незабавно след това се добавя, “Поради което 
Той не се срамува да ги нарече братя” (Евр. 2:11). Тъй като от началото казва, че 
вярващите са от Бога, къде може да има някакво основание да се срамува от хора, 
притежаващи такова достойнство? Но когато Христос в Своята безгранична благодат се 
отъждествява с долните и презрените, виждаме защо се казва, че “не се срамува.” 
Глупаво е да се спори, че по този начин нечестивите ще бъдат братя на Христос; 
защото знаем, че Божиите деца не са родени от плът и кръв, а от Духа чрез вяра. 
Следователно, плътта сама по себе си не съставлява единство на братя. Но макар 
апостолът да приписва само на вярващите честта да бъдат едно с Христос, от това не 
следва, че Той няма същия произход като невярващите по плът; точно както когато 
казваме, че Христос стана човек, за да ни направи Божии синове, този израз не се 
отнася за всички хора; тъй като за да бъдем духовно присадени в тялото на Христос, е 
необходима намесата на вярата. Също се повдига невеж спор относно думата 
“първороден.” Твърди се, че за да бъде първороден сред братята (Рим. 8:29), Христос 
трябва да е бил първият син на Адам. Но първородството тук се отнася не за възрастта, 
а за степента на почит и превъзходството в добродетел. Също толкова безсмислено е 
произволното твърдение, че Христос е възприел човешко, а не ангелско естество (Евр. 
2:16), защото е възстановил благоволението именно към човешкия род. Апостолът, за 
да възвеличи почитта, с която Христос ни е дарил, ни сравнява с ангелите, пред които 
сме предпочетени в това отношение. И ако се отдаде дължимото внимание на 
свидетелството на Мойсей (Бит. 3:15), когато той казва, че потомството на жената ще 
стъпче главата на змията, спорът е приключил. Защото използваните там думи се 
отнасят не само за Христос, но и за целия човешки род. Тъй като победата щеше да 
бъде спечелена за нас от Христос, Бог заявява като цяло, че потомството на жената ще 
победи дявола. От това следва, че Христос е потомство от човешкия род, а целта на 



Бога в тези думи към Ева е да подкрепи нейните надежди и да не позволи тя да изпадне 
в отчаяние. 

(Човешкият произход и истинското човешко естество на Христос, 3-4) 

3. Раждането на Христос от Девицата Мария: Опровержение на глупостите 

Тези хора, със също толкова глупост, колкото и нечестие, обвиват в преобразност 
текстовете, в които Христос е наречен Авраамово потомство, и плод от Давидовите 
вътрешности. Ако думата “потомство” беше използвана преобразно, Павел със 
сигурност не би пропуснал да го отбележи, когато ясно заявява и то без преобрази, че 
обещанието не се даде “и на потомците, като на мнозина, а като за един: И на твоя 
потомък, Който е Христос” (Гал. 3:16). Със същата несмисленост те твърдят, че Той е 
наречен Давидов Син не за друго, а защото е бил обещан и в крайна сметка е изявен на 
времето Си. Защото Павел, след като Го нарича Давидов Син, като добавя веднага “по 
плът,” определено показва какво е Неговото естество. Така също (Рим. 9:5), докато 
заявява, че Той е “Бог благословен завинаги,” отделно споменава, че “Той по плът 
дойде от юдеите.” И отново, ако Той не беше наистина роден от потомството на Давид, 
какъв е смисълът на израза, че е “плод на неговите вътрешности”; или какво е 
значението на обещанието, “От плода на тялото ти ще положа престола ти” (Пс. 
132:11)? Нещо повече, техният метод на тълкуване на родословието на Христос, както е 
дадено от Матей, е проста софистика; защото макар той да изброява предците на 
Йосиф, а не на Мария, той смята за достатъчно да покаже, че Йосиф е от потомството 
на Давид, тъй като се знае, че Мария е била от същия род. Лука отива и по-далеч, като 
показва, че спасението, донесено от Христос, е общо за целия човешки род, тъй като 
Христос, начинателят на спасението, произлиза от Адам, общият баща на всички. 
Наистина, признавам, че родословието доказва, че Христос е Давидов Син само 
доколкото е роден от Девицата; но новите марсионци, за да придадат някаква 
правдоподобност на своята ерес, а именно, да докажат, че тялото, което Христос прие, е 
било невеществено, твърде уверено настояват, че изразът относно потомството трябва 
да се прилага само за мъжете, като по този начин извращават първоначалните 
принципи на естеството. Но тъй като тази дискусия не е част от теологията, а 
аргументите, които те привеждат, са твърде празни, за да изискват какво да е сериозно 
опровержение, сега няма да се занимавам с въпроси от философията и медицинската 
наука. Ще бъде достатъчно да се справя с възражението, извлечено от твърдението в 
Писанието, че Аарон и Йодай си взеха жени от Юдовото племе и така разграничението 
между племената се обърква, ако потомството идва от жената. Добре е известно, че по 
отношение на обществения ред потомството се смята от мъжа; и все пак неговото 
превъзходство не пречи жената да има своя дължим дял в потомството. Това решение 
важи за всички родословия. Когато Писанието дава списък от хора, то често споменава 
само мъжете. Тогава да кажем ли, че жените нямат никаква стойност? Та нали и децата 
знаят, че жените се нареждат до мъжете си. Затова се казва, че жените дават деца на 
своите мъже, като името на семейството винаги остава с мъжа. И така, както мъжкият 
пол има тази привилегия синовете да се смятат от благороден или неблагороден 
произход според състоянието на техните бащи, така от друга страна, в робство, 
състоянието на детето се определя от състоянието на майката, както юристите казват, 
partus sequitur ventrem.3 Откъдето можем да заключим, че потомството идва отчасти от 

                                                            
3 Partus sequitur ventrem (лат. юрид.) – “потомството следва състоянието на майката.” (бел. 
прев.) 



плътта на майката. Според общия обичай на народите, майките се смятат за родители и 
Божият Закон се съгласява с това; иначе не би имало основание да забранява брак 
между чичо и племенница, ако между тях няма кръвна връзка. Също би било законно за 
брат и сестра от една майка да се женят, когато бащите им са различни. Но макар да 
признавам, че властта, определена на жената е пасивна, аз твърдя, че правото на 
родител се потвърждава еднакво и за жената, и за мъжа. За Христос не се казва, че е 
бил направен от жена, а че се е родил от жена (Гал. 4:4). Но някои хора от тази 
глутница, като изоставят всякакво приличие, открито питат дали твърдим, че Христос 
се е родил от истинско семе на девица. Аз от своя страна питам дали те не са принудени 
да признаят, че е бил възрастен до раждането в утроба на девица. Затова ние правилно 
заключаваме от думите на Матей, че Христос, тъй като е бил роден от Мария, е бил 
роден от нейното семе; и подобно раждане се споменава, когато се казва, че Вооз е бил 
роден от Рахав (Мат. 1:5, 16). Тук Матей не описва Девицата като канал, по който 
Христос тече, а разграничава Неговото свръхестествено от Неговото естествено 
раждане, тъй като Христос е роден от потомството на Давид. По същата причина, по 
която се казва, че Исак е роден от Авраам, Йосиф от Яков, Соломон от Давид, за 
Христос се казва, че е роден от Своята майка. Именно по този начин е подредил своето 
повествование Евангелистът. Като желае да докаже, че Христос произлиза от Давид, 
той смята за достатъчно да заяви, че е роден от Мария. От това следва, че Той смята за 
общопризнат факт, че Мария е от същия род, от който е и Йосиф. 

4. Истински човек – но безгрешен! Истински човек – и едновременно Вечен Бог! 

Глупостите, които те искат да ни наложат, са само детски заяждания. Те смятат за 
низко и непочтително да се каже, че Христос е произлязъл от хора; защото в този 
случай Той не може да бъде свободен от общото правило, което поставя под грях 
цялото потомство на Адам, без изключение. Но тази трудност лесно бива решена чрез 
антитезата на Павел, “Както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта . 
. . така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва 
живот” (Рим. 5:12, 18). С това се съгласява и един друг текст, “Първият човек е от 
земята, от пръст; вторият човек е от небето” (1 Кор. 15:47). Затова в друг текст същият 
апостол, като учи, че Христос е бил изпратен “в плът подобна на греховната, за да се 
изпълнят изискванията на Закона в нас,” ясно Го разграничава от цялото човечество 
като истински човек, но без грях и извратеност (Рим. 8:3). Детинско заяждане е да се 
твърди, че ако Христос е без всякакво петно и е роден от семето на Мария чрез тайното 
действие на Духа, следователно семето на жената е чисто, а това на мъжа е нечисто. 
Ние не твърдим, че Христос е без нечистота просто защото е роден от жена, която не е 
била с мъж, а защото е осветен от Духа, така че раждането е чисто и без петно, както би 
било преди Падението на Адам. Нека винаги да имаме предвид, че винаги, когато 
Писанието говори за чистотата на Христос, това се отнася за Неговото истинско 
човешко естество, тъй като е излишно да казва, че Бог е чист. Нещо повече, 
освещението, за което Йоан говори в Йоан 17 не може да се приложи за божественото 
естество. Това не предполага идеята за двойно семе в Адам, макар и да не се предава 
замърсяване на Христос, тъй като раждането на човека не е порочно или нечисто само 
по себе си, а е следствие от Падението. Затова не е странно, че Христос, в Когото се 
възстановява нашата цялост, е свободен от общата извратеност. Друга глупост, която те 
ни натрапват, а именно, че ако Божието Слово стане въплътено, то трябва да бъде 
затворено в тясното жилище на земното тяло, е чисто заяждане. Защото макар 
безграничното естество на Словото да е било съединено с човешко естество в една 
личност, не се казва нищо за ограничаване. Божият Син слезе от небето, но не напусна 



небето; благоволи да бъде чудно заченат в утробата на Девицата, да живее на земята и 
да увисне на кръста, и в същото време, както от самото начало, изпълва света. 

  



Глава Четиринадесета 

14. КАК ДВЕТЕ ПРИРОДИ СЪСТАВЛЯВАТ ЛИЧНОСТТА НА 
ПОСРЕДНИКА. 

Тази глава се състои от две главни части: 

I. Кратко изложение на учението за двете природи на Христос в една личност, р. 1-
4.  

II. Опровержение на ересите на Серветус, които унищожават разделението на 
природите в Христос и вечността на божественото естество на Сина.  

Раздели. 

1. Доказателство за две природи в Христос – човешка и божествена. Пример по 
аналогия, от съюза на тялото и душата. Практическо приложение на примера.  

2. Доказателство от текстове от Писанието, които разграничават двете природи. 
Доказателство от споделянето на качества.  

3. Доказателство от текстове, показващи съюза на двете природи. Правило, което 
трябва да спазваме в тази дискусия.  

4. Полезността и практическата употреба на учението относно двете природи. 
Несторианците. Евтихийците. Църквата правилно осъжда тези двете групи.  

5. Опровержение на ересите на Серветус. Цялостен отговор или обобщение на 
правилното учение относно Христос. Какво означава съюз на природи. 
Възражения на Серветус против божествеността на Христос. Отговор.  

6. Друго възражение и отговор. Двойният произход на Христос.  
7. Отговор на други възражения.  
8. Заключение на горните възражения. Други пагубни ереси на Серветус.  

(Обяснение на човешката и божествена природи в Христос, 1-3 

1. Двойнственост и единство 

Когато се казва, че Словото стана плът, не трябва да разбираме, че Той се е 
превърнал в плът, или се е смесил с плътта, а че е избрал утробата на Девицата като 
храм, в който да обитава. Той, Който е Божий Син, стана Човешки Син, но не чрез 
смесване на естеството, а чрез единство в една личност. Защото ние твърдим, че 
божествената природа стана така съединена и свързана с човешката природа, че всички 
качества на всяка природа остават непроменени, и все пак двете природи съставляват 
само един Христос. Ако в човешките дела може да се намери какво да е нещо, подобно 
на тази велика тайна, най-подходящата аналогия изглежда е тази на човека, който 
очевидно се състои от две същности, като никоя от двете не е така смесена с другата, че 
и двете да не запазват своите си качества. Защото нито душата е тяло, нито тялото е 
душа. Така има неща, които се отнасят отделно за душата и не могат по никакъв начин 
да се отнесат към тялото; има други, които се казват за тялото, но не могат да се 
отнесат към душата; и такива, които са за целия човек, и не могат смислено да се кажат 
отделно или за душата, или за тялото. А също, качествата на душата се пренасят на 
тялото, и качествата на тялото на душата, и пак тези двете съставляват един човек, а не 
повече от един човек. Такива начини на изразяване показват, че в човека има една 
личност, съставена от две същности, и в същото време тези две естества съставляват 



една личност. Именно така говорят за Христос Писанията. Понякога те Му приписват 
качества, които трябва да се отнесат конкретно за Неговото човешко естество, а 
понякога качества, приложими само за Неговата божественост, а понякога качества, 
които обхващат и двете природи и не се отнасят разделно за някоя от тях. Те изразяват 
толкова внимателно това съчетаване на две природи в Христос, че понякога ги правят 
да съучаствуват една с друга, изразно средство, наричано от древните idiomaton 
koinonia (споделяне на качества). 

2. Взаимоотношението между човешката и божествената природи 

Едва ли може да се разчита на тези твърдения, ако от многобройни текстове не се 
доказваше, че никое от тях не е човешка измислица. Това, което Христос казва за Себе 
Си, “Преди да се е родил Авраам, Аз съм” (Йоан 8:58), е много чуждо на Неговото 
човешко естество. Запознат съм с лъжите, с които заблудителните духове изкривяват 
този текст, а именно, че Той е преди времената, тъй като е бил предузнат като 
Изкупител, както във волята на Бащата, така и в умовете на вярващите. Но тъй като Той 
ясно разграничава времето на Своето земно изявление от Своето вечно съществуване, и 
изрично се позовава на Своето управление от преди времената за да докаже, че е преди 
Авраам, Той несъмнено си приписва същностните качества на божествената природа. 
Твърдението на Павел, че Той е “първороден то всяко създание,” че “Той е преди 
всичко и всичко чрез Него се сплотява” (Кол. 1:15, 17), изявлението на самия Исус, че е 
имал слава в Бащата преди създанието на света, и че работи заедно с Бащата, са също 
толкова неприложими за човека. Тези и подобни качества трябва да бъдат конкретно 
приписани на Неговото божествено естество. В същото време, като е наречен слуга на 
Бащата, че израства в ръст и мъдрост и в благоволение пред Бога и хората, че не търси 
Своята Си слава, че не знае кога е последният ден, че не говори от Себе Си, че не 
върши Своята Си воля, че може да бъде видян и докосван, се прилагат изцяло към 
Неговото човешко естество; тъй като Бог не може да се каже, че израства, винаги 
работи за Себе Си, знае всичко, върши всичко по волята Си и не може да бъде видян 
или докоснат. Но в същото време Той не приписва тези неща отделно на Своето 
човешко естество, но ги използва за Себе Си като подходящи за Неговото служение 
като Посредник. Има споделяне на idiomata, или качества, когато Павел казва, че Бог е 
изкупил Църквата “с кръвта Си” (Деян. 20:28), и че юдеите са разпънали Господаря на 
Славата (1 Кор. 2:8). По същия начин Йоан казва, че Божието Слово може да бъде 
докоснато. Бог определено няма кръв, не страда, не може да бъде докоснат с ръце; но 
тъй като Христос, Който беше истински Бог и истински човек, проля на кръста Своята 
кръв за нас, в един неточен смисъл, но не без основание, се казва, че действията, 
извършени в Неговото човешко естество, се предават на Неговото божествено естество. 
Имаме подобен пример в текста, където Йоан казва, че Бог даде живота Си за нас (1 
Йоан 3:16). Тук едно качество на Неговата човешка природа се споделя от другата 
природа. От друга страна, когато Христос, докато още е на земята, казва, “Никой не е 
възлязъл на небето, освен Този, Който е слязъл от небето, тоест Човешкият Син, Който 
е на небето” (Йоан 3:13), определено смятан като човек в плътта, в която е бил, не е бил 
в този момент на небето, но тъй като е едновременно Бог и човек, на основата на този 
съюз на една двойна природа, Той приписва на едното това, което по естество 
принадлежи на другото. 

  



3. Единството на Личността на Посредника 

Но преди всичко, истинското естество на Христос най-ясно бива изявено в онези 
текстове, които обхващат едновременно и двете природи. Много такива текстове има в 
Евангелието от Йоан. Това, което четем там, че е получил власт от Бащата да прощава 
грехове, да възкресява хора според волята Си, да дарява правда, святост и спасение, че 
е назначен за Съдия на живите и мъртвите, че е почитан като Бащата; всички тези не 
могат да се отнесат нито само за Неговата божественост, нито само за Неговото 
човешко естество, а и за двете. По същия начин е наречен Светлина на света, Добрият 
Пастир, единствената Врата, истинската Лоза. Божият Син имаше тези качества при 
Своето явяване в плът, и макар че ги притежаваше заедно с Бащата още преди 
създанието на света, макар и не по същия начин и отношение; нито пък могат да бъдат 
приписвани на някой, който е само човек и нищо повече. В същия смисъл трябва да 
разбираме и думите на Павел, че накрая Христос ще предаде “царството на Бога Баща” 
(1 Кор. 15:24). Божието царство със сигурност няма начало и няма да има край; но тъй 
като Христос е бил скрит под смиреното облекло на плътта и е взел на Себе Си образа 
на слуга, и е смирил Себе Си (Филип. 2:18), и оставяйки белезите на величието, стана 
покорен на Бащата, и след като премина през това подчинение, в крайна сметка се 
увенча със слава и чест (Евр. 2:7), и беше възвисен до върховна власт, та в Неговото 
име да се поклони всяко коляно (Филип. 2:10); така че накрая Той ще покори на Бащата 
и името, и венеца на славата, и всичко, което е получил от Бащата, за да бъде Бог 
всичко във всички (1 Кор. 15:28). Защото с каква цел Му бяха дадени всяка власт и 
началство, освен за да може Бащата да управлява чрез Христос? В същия смисъл се 
казва, че Той седи отдясно на Бащата. Но това е само за известно време, докато и ние 
влезем в прякото присъствие на Неговата Божественост. И тук не можем да извиним 
грешката на някои древни писатели, които, като не разбират служението на 
Посредника, затъмняват смисъла на почти цялото учение, което четем в Евангелието от 
Йоан, и се заплитат в много примки. Затова нека да приемем като ключ към истинското 
тълкуване, че онези неща, които се отнасят за служението на Посредника, не се отнасят 
само за божествената или само за човешката природа. Следователно Христос ще царува 
докато се яви да съди света, тъй като поради нашата слабост сега Той ни свързва с 
Бащата. Но когато, като участници в небесната слава, ние ще видим Бога такъв, какъвто 
е, тогава Христос, изпълнил служението на Посредник, ще престане да бъде наместник 
на Бащата и ще приеме славата, която е имал преди създанието на света. И името 
“Господ” не се прилага специално за личността на Христос по друг начин, освен в 
смисъл, че Той заема междинно положение между Бога и нас. В този смисъл са думите 
на Павел, “За нас има само един Бог Баща, от Когото е всичко, и ние за Него, и един 
Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него” (1 Кор. 8:6); тоест, на 
Христос е дадена от Бащата временна власт, докато видим Неговото божествено 
величие лице в лице. Предаването на царството на Бащата няма да нарани Неговото 
величие, а ще му даде още по-блестяща изява. Тогава Бог ще престане да бъде глава на 
Христос, и собствената Божественост на Христос ще блести сама по себе си, докато 
сега тя е в известен смисъл покрита. 

(Осъждане на заблудите на Несторий, Евтих и Серветус, 4-8) 

4. Двете природи не са нито смесени, нито разделени една от друга. 

Тази логика, ако читателите я използват правилно, ще бъде много полезна в 
решаването на много трудности. Защото е странно как невежите, а дори и онези, които 



не са съвсем неучени, се объркват тези начини на изразяване, използвани за Христос, 
без да бъдат ясно приспособени нито за Неговата божественост, нито за Неговата 
човешка природа, тъй като не разглеждат тяхната съобразеност с характера, в който 
Той е изявен като Бог и човек, и с Неговото служение на Посредник. Много лесно е да 
видим колко красиво те са в съгласие едно с друго, ако има трезв тълкувател, който 
изследва тези велики тайни с дължимата почит. Разбира се, няма нещо, което бесните и 
неспокойни духове да не могат да объркат. Те използват качествата на човешката 
природа, за да унищожат божествената природа; от друга страна, използват качествата 
на божествената природа, за да унищожат човешката; а онези качества, които се 
говорят съвместно за двете природи, те не прилагат към нито една, и използват, за да 
унищожат и двете природи. Но това е същото като да се спори, че Христос не е човек, 
защото е Бог, не е Бог, защото е човек, и не е нито Бог, нито човек, защото е и двете 
едновременно. И тъй като Христос като Бог и човек притежава природи, които са 
съединени, но не и смесени, ние заключаваме, че Той е наш Господар и Божий Син 
дори в своята човешка природа, но не и чрез Своята човешка природа. Защото трябва 
да отхвърлим надалеч ереста на Несторий, който, позволявайки си да разделя вместо да 
разграничава двете природи, измисля двоен Христос. Но ние виждаме, че Писанието 
гръмогласно се противи на това, когато името “Божий Син” се дава на родения от 
девица, а самата девица е наречена майка на нашия Господ (Лука 1:32, 43). Трябва 
също да се пазим от лудата фантазия на Евтих, за да не би, когато показваме 
единството на личността, да унищожим и двете природи. Многото текстове, които вече 
цитирахме, в които божествеността е се разграничава от човешката природа, и многото 
други текстове в Писанието, трябва да могат да затворят устата на противниците. Ще 
добавя накратко няколко бележки, които още по-добре ще опровергаят тези измислици. 
Засега е достатъчен един текст – Христос не би нарекъл Своето тяло храм (Йоан 2:19), 
ако Божеството не обитаваше в Него истински. Затова, както Несторий е правилно 
осъден на Ефеския събор, така и след това Евтих е осъден на Константинополския и 
Халкедонския събори, тъй като е еднакво незаконно да се смесват двете природи в 
Христос, и да бъдат разделяни една от друга. 

5. Христос е Божий Син от вечността 

Но и в нашето време се издигна едно също толкова смъртоносно чудовище, Мигел 
Серветус, който замества Божия Син с измислица, съставена от естеството на Бога, дух, 
плът и три неназовани съставки. Първо, той смята, че Христос е наречен Божий Син 
единствено по причина, че е заченат в утробата на Девицата чрез Святия Дух. Целта на 
тази хитрина е да покаже, като унищожава различието между двете природи, че 
Христос е някак съставен от Бог и от човек, но не трябва да бъде смятан нито за Бог, 
нито за човек. Нататък неговата цел е да докаже, че преди Христос да бъде изявен в 
плът, е имало само сенчести образи в Бога, чиято истинност или въплъщение се 
изявяват едва когато Словото, което е било определено за тази чест, наистина става 
Божий Син. Ние наистина признаваме, че Посредникът, Който е роден от девица, е 
истински Божий Син. И как би могъл човекът Христос да бъде образ на неоценимата 
Божия благодат, ако достойнството да бъде единородния Божий Син не му е дадено и 
по име, и по самото Му естество? В същото време, обаче, остава непроменимо 
определението на Църквата, че Той е наречен Божий Син, защото Словото, родено от 
Бащата преди началото на времената, приема човешко естество чрез хипостатичен 
съюз – понятие, използвано от древните автори за означаване на съюза, който от две 
природи съставлява една личност, и е въведено, за да опровергае бълнуването на 
Несторий, който спори, че Божият Син обитава в плът, без да бъде човек. Серветус 



клеветнически ни обвинява, че правим Божия Син двоен, когато казваме, че Божието 
Слово е било вече Божий Син още преди да бъде облечено в плът; тъй като ние не 
казваме нищо друго освен това, че Той е бил изявен в плът. Макар да е бил Бог преди 
да стане човек, като става човек Той не става нов Бог. Нито пък е неоснователно да се 
каже, че Божият Син, Който по Своя произход от вечността винаги е имал качествата 
на Син, се е явил в плът. Това се вижда от думите на ангела към Мария: “И святото 
Онова, Което ще се роди, ще се нарече Божий Син” (Лука 1:35); тоест той казва, че 
името “Син,” което не е било ясно изявено под Закона, ще стане общоприето и известно 
на всички. На това отговаря текстът от Павел, че сега, като сме станали Божии синове 
чрез Христос, сме “приели Дух на осиновление, чрез Който и викаме, Авва, Татко” 
(Рим. 8:15). Не бяха ли също и патриарсите от старо време Божии синове? Да, 
уповавайки на тази благодат, те призоваваха Бога като свой Баща. Но тъй като сега 
единородният Божий Син дойде в света и небесното бащинство на Бога е изявено още 
по-ясно, Павел приписва това на Христовото царство като негова отличителна черта. 
Но ние трябва винаги да твърдим, че Бог никога не е бил Баща на ангели и хора освен 
без Своя единороден Син; че особено хората, които поради своето нечестие са станали 
омразни на Бога, са синове чрез благодатно осиновяване, защото Христос е Син по 
естеството. Няма нищо смислено в твърдението на Серветус, че това зависи от 
произхода, който Бог сам е определил. Ние тук не се занимаваме с преобрази, както е 
умилостивяването чрез кръвта на животни; но тъй като хората в Стария Завет не 
можеха да бъдат действително Божии синове, ако тяхното осиновяване не е основано в 
Главата, противно на всякаква логика е да лишаваме главата от това, което е общо 
качество на частите на тялото. Ще отида и по-далеч: Тъй като Писанието дава името 
“Божии синове” на ангелите, чието голямо достойнство в това отношение не зависи от 
бъдещо изкупление, Христос трябва да е над тях, за да може да примири Бащата с тях. 
Ще повторя накратко и ще добавя същото нещо и за човешкия род. Тъй като в началото 
ангелите и хората са били създадени в състояние, в което Бог да е общ Баща и на двете 
групи; ако е вярно, както Павел казва, че Христос винаги е Главата, “първороден от 
всяко създание . . . за да има първенство във всичко” (Кол. 1:15, 18), аз мисля, че мога 
да направя законното заключение, че Той е съществувал като Божий Син от преди 
създанието на света. 

6. Христос като Божий Син и Човешки Син 

Но ако този Негов произход (ако мога така да го изразя) има начало във времето 
когато бива изявен в плът, тогава следва, че Той е Син и по отношение на човешката 
природа. Серветус и други луди като него твърдят, че Христос, Който се яви в плът, е 
Божий Син, защото извън плътта Той не може да притежава това име. Тогава нека ми 
отговорят дали Той не е Син и според двете природи, и по отношение на двете 
природи? Наистина, те отричат това; но учението на Павел се различава от тяхното. 
Ние наистина признаваме, че в човешката природа Христос е наречен Син, не като 
вярващите само чрез благодатно осиновяване, а като истински, естествен и 
следователно единствен Син, и това е белегът, който Го различава от всички останали. 
Бог почита с името “синове” всички нас, които сме новородени за нов живот; но само 
на Христос Той дарява името “истинен и единороден Син.” Но как би могъл Той да 
бъде единствен Син в такова голямо множество от братя, освен в смисъл, че по 
естество притежава това, което на нас се дава като дар? Ние разширяваме тази почит до 
целия Негов характер на Посредник, така че Онзи, Който се роди от Девица, и на 
кръста принесе Себе Си в жертва към Бащата, вярно и истинно е Божий Син; и все пак 
по отношение на Неговата божественост Павел поучава, когато казва, че е бил “отделен 



за Божието Благовестие (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в 
Святите Писания), за Сина Му, нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от 
Давидовото потомство, а по Дух на святост беше обявен със сила като Божий Син” 
(Рим. 1:1-4). Когато ясно Го нарича Давидов Син по плът, защо трябва също да казва, 
че е “обявен за Божий Син,” ако не иска да покаже, че това зависи от нещо друго освен 
Неговото въплъщение? В същия смисъл, в който на друго място казва, че “макар да 
беше разпънат в немощ, пак живее чрез Божията сила” (2 Кор. 13:4), така сега очертава 
разграничение между двете природи. Те определено трябва да признаят, че както по 
отношение на Своята майка Той е наречен Давидов Син, така по отношение на Своя 
Баща Той е Божий Син и това в известно отношение е различно от Неговата човешка 
природа. Писанието Му дава и двете имена, като веднъж Го нарича Божий Син, а друг 
път Човешки Син. Колкото до второто, безспорно е, че е наречен “Син” според 
изразните средства на еврейския език, защото е от потомството на Адам. От друга 
страна, аз твърдя, че е наречен Син по отношение на Своята Божественост и вечно 
естество, защото е също толкова логично да бъде наречен Божий Син според Неговата 
божествена природа, както да бъде наречен Човешки Син според Неговата човешка 
природа. Накратко, в текста, който цитирах, когато казва, че Онзи, Който по плът се 
роди от Давидовото потомство, е обявен за Божий Син, Павел няма предвид нищо 
друго освен това, което на друго място поучава, че Христос, Който по плът се роди от 
юдеите, е “над всички Бог, благословен завинаги” (Рим. 9:5). Но ако в двата текста се 
посочва разграничението между двете природи, как може да се отрече, че Онзи, Който 
по плът е Човешки Син, по отношение на Своята божествена природа е Божий Син? 

7. Неубедителните аргументи на Серветус 

Те наистина съставят надменна защита на своята ерес в думите, че “Бог не пожали 
Своя Син,” и в думите на ангела, че роденият от Девицата ще се нарече “Син на 
Всевишния” (Рим. 8:32; Лука 1:32). Но преди да се надуват с това празно възражение, 
нека за миг да разсъдят доколко има смисъл техният аргумент. Ако е законно да 
направим извода, че Той е започнал да бъде Божий Син при зачатието, защото Този, 
Който е заченат, е наречен “Син,” тогава следва, че Той е започнал да бъде Словото 
едва след Своята изява в плът, тъй като Йоан заявява, че Словото на живота, което 
говори, е което “ръцете ни попипаха” (1 Йоан 1:1). В същия смисъл четем в пророка, 
“Ти, Витлеем Ефратов, макар и да си малък, за да бъдеш сред хилядите на Юда, от теб 
ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от начало, 
от вечността” (Мих. 5:2). И така, как ще тълкуват те това, ако следват такава логика? Аз 
заявих, че ние по никакъв начин не се съгласяваме с Несторий, който си въобразява 
двоен Христос, когато твърдим, че чрез Своя братски съюз Христос ни прави Божии 
синове със Себе Си, защото в плътта, която Той прие от нас, Той е единородният 
Божий Син. И Августин мъдро ни напомня, че Христос е ярък образ на чудната и 
специална Божия благодат, защото като човек придоби почит, която ние не можем да 
заслужим. И така, на основата на това разграничение, по плът Христос е почетен още 
от утробата да бъде Божий Син. И все пак, в единството на личността не трябва да си 
въобразяваме някакво смесване, което отнема от Божеството Неговите качества. Нито 
пък е чудно, че вечното Божие Слово и Христос, съединявайки двете естества в една 
личност, по различни начини бива наречен Божий Син, както не е чудно, че в различни 
обстоятелства Той веднъж е наречен Божий Син, а друг път Човешки Син. Не ни 
притеснява и друго заяждане на Серветус, а именно, че преди да се яви в плът Христос 
никъде не е наречен Божий Син, освен като преобраз. Защото макар тогава Неговото 
описание да е по-неясно, пак вече ясно доказахме, че Той е също толкова вечен Бог, 



колкото е и Словото, родено от вечния Баща. И това име не може да се приложи за 
служението на Посредник, което Той прие, ако не е Бог изявен в плът. И Бог не би 
могъл от начало да бъде наречен Баща, ако още тогава е нямал взаимоотношение със 
Сина, “от Когото носи името си всяко семейство на небесата и на земята” (Еф. 3:15). От 
това е лесно да заключим, че под Закона и Пророците Той е бил Божият Син, преди 
още това име да е почитано от Църквата. Но ако трябва да спорим относно думите, 
Соломон, като говори за необхватното естество на Бога, потвърждава, че и Божият Син 
е като Бога, необхватен: “Как е името Му, и как е името на Сина Му? Кажи, ако го 
знаеш!” (Пр. 30:4). Аз осъзнавам добре, че за свадливите този текст не би имал 
достатъчна тежест; но и не се облягам прекалено на него, освен за да изложа на показ 
злобните клевети на онези, които твърдят, че Христос е Божий Син само дотолкова, 
доколкото е станал човек. Можем да добавим, че всички древни писатели, единодушно 
и в един ум, свидетелствуват толкова ясно същото нещо, че е смешна и отвратителна 
тази безочливост, която се осмелява да ни противопоставя с Иреней и Тертулиан, тъй 
като и двамата признават, че Онзи, Който впоследствие бива видимо изявен, преди това 
е бил невидимият Божий Син. 

8. Цялостно представяне и опровержение на учението на Серветус 

Но макар Серветус да натрупва голям брой отвратителни догми, с които може би 
други няма да се съгласят, ще откриете, че всички, които отказват да признаят, че 
Божият Син съществува и извън плътта, са принудени, когато бъдат притиснати, да 
стигнат до заключението, че Той е Син само защото е заченат в утробата на Девицата 
от Святия Дух; точно както глупостта на древните манихейци, че човешката душа идва 
чрез преливане от Бога, тъй като се казвало, че Бог е вдъхнал в ноздрите на Адам 
жизнено дихание (Бит. 2:7). Защото те полагат такова голямо ударение върху името на 
Сина, че не оставят никакво разграничение между двете природи, а бърборейки 
твърдят, че човекът Христос е Божият Син, защото по Своята човешка природа е роден 
от Бога. Така бива унищожено предвечното раждане на Мъдростта, почитано от 
Соломон (Пр. 8:22 и нататък), и в Посредника не остава никакво Божествено естество; 
или човекът бива заменен с призрак. Би било полезно да опровергаем и по-
чудовищните измами на Серветус, с които той товари себе си и другите, за да могат 
благочестивите читатели да бъдат предупредени чрез този пример да се ограничават в 
рамките на трезвостта и умереността; но тъй като вече съм го направил в труд, посветен 
именно на това, смятам, че е излишно да го правя и тук. Обобщението е, че от самото 
начало Божият Син бил само идея и дори тогава е бил предопределен човек, който да 
бъде същностен образ на Бога. И Серветус не признава никакво друго Божие Слово, 
освен това, което е изявено във външен блясък. Той така тълкува раждането, че от 
самото начало в Бога е било родено намерението да роди Сина, и това намерение се 
осъществява чрез Божието действие в създанието. В същото време той обърква Духа 
със Словото, като казва, че Бог е вместил невидимото Слово и Дух в плът и душа. 
Накратко, Христос не е роден, а изобразен; но той казва, че Онзи, Който дотогава като 
вид е бил сенчест Син, накрая бива роден от Словото, на което той приписва сила да 
ражда. От това ще следва, че кучетата и свинете са също толкова Божии синове, тъй 
като са създадени от първоначалното семе на Божието Слово. Но макар той да съставя 
Христос от три неназовани съставки, за да бъде роден от Божието естество, той твърди, 
че Христос е първороден от всяко създание в такъв смисъл, че според своята степен 
камъните имат същата същностна божественост. Но за да не изглежда, че лишава 
Христос от Неговата Божественост, той признава, че плътта на Христос е homo-ousion, 
от същото естество като Бога, и че Словото е направено човек чрез превръщането на 



плътта в божествено естество. И така, като не може да приеме, че Христос е бил Божий 
Син преди Неговата плът да произлезе от Божието естество и да бъде превърната в 
божествено естество, той принизява вечната личностност (hypostasis) на Словото до 
нищо и ни лишава от Давидовия Син, Който е обещаният Изкупител. Наистина, той 
многократно заявява, че Синът е роден от Бога по предузнание и предопределение, но в 
крайна сметка е направен човек от тази материя, която от начало е била с Бога в трите 
съставки, а след това се е явила в първата светлина на света, в облака и в огнения стълб. 
Ще бъде отегчително да показваме колко срамно непоследователен е той със самия 
себе си. От това кратко описание здравомислещите читатели ще осъзнаят, че в 
сложните измислици на този безразсъден човек напълно бива угасена надеждата за 
спасение. Защото ако плътта е самият Бог, то тя би престанала да бъде Негов храм. Но 
сега, единственият Изкупител, Който можем да имаме, е Този, Който е роден по плът от 
потомството на Авраам и Давид, и наистина стана човек. Но той погрешно настоява на 
израза на Йоан, “Словото стана плът.” Тези думи опровергават както ереста на 
Несторий, така и не дават никакви възможности на нечестивата измислица, изобретена 
от Евтих, тъй като всичко, което Евангелистът иска да потвърди, е единството на две 
природи в една Личност. 

  



Глава Петнадесета 

15. ТРИ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ВИДИМ В ХРИСТОС: 
НЕГОВИТЕ СЛУЖЕНИЯ НА ПРОРОК, ЦАР И СВЕЩЕНИК. 

Главните части на тази глава са: 

I. За Пророческото служение на Христос, неговото достойнство и употреба, р. 1, 2.  
II. Естеството на Царската власт на Христос и ползите, които ние извличаме от нея, 

р. 3-5.  
III. За Свещеничеството на Христос и неговото действие, р. 6.  

Раздели. 

1. Сред еретиците и лъжехристияните Христос е признат само по име, но онези, 
които истинно и действено са призовани от Бога, Го изповядват като Пророк, 
Цар и Свещеник. По отношение на Пророческото служение, Изкупителят на 
Църквата е същият, от Когото вярващите под Закона се надяваха да получат 
пълната светлина на разбирането.  

2. Помазанието на Христос, макар да действува главно в Царското служение, се 
отнася също за Пророческото и Свещеническото служение. Достойнствата, 
необходимостта и употребата на това помазание.  

3. От духовния характер на Христовото царство следва неговата вечност. Това има 
двойно значение, за тялото на Църквата и за неговите индивидуални членове.  

4. Ползи от духовното царство на Христос.  
1. Възкресява ни за вечен живот.  
2. Обогатява ни с всички неща, необходими за спасението.  
3. Прави ни непобедими за духовните врагове.  
4. Съживява ни за дълго търпение.  
5. Вдъхновява увереност и тържество.  
6. Дава ни смелост и любов.  

5. Небесното помазание на нашия Изкупител. Символът на това помазание. 
Съвместяване на един текст от Апостола с цитирани преди това текстове, за 
доказване на вечното царство на Христос.  

6. Какво е необходимо, за да придобием ползите от свещеничеството на Христос. 
Трябва да започнем със смъртта на Христос. От нея следва,  
1. Неговото застъпничество за нас.  
2. Увереност в молитвата.  
3. Мир на съвестта.  
4. Чрез Христос самите християни стават свещеници. Обидният грях на 

папистите в твърдението, че жертвуват Христос.  

(Спасителното служение на Христос се изразява в три неща. Първо, Пророческо 
служение, 1-2) 

1. Необходимостта от разбиране на това учение: Текстове от Писанието, 
отнасящи се за пророческото служение на Христос 

Макар еретиците да изговарят името на Христос, Августин правилно твърди 
(Enchir. ad Laurent. cap. 5), че праведните нямат обща основа с тях, а само Църквата 



има здравата основа; защото ако разгледаме прилежно онези нещо, които принадлежат 
на Христос, ще открием, че при еретиците Христос съществува само по име, но не и в 
действителност. Така в наши дни, макар папистите да изговарят думите, Божий Син, 
Изкупител на света, като се задоволяват с едно празно име, те Го лишават от Неговите 
качества и достойнство; за тях напълно важи това, което Павел казва, че “не държат 
Главата” (Кол. 2:19). Затова, за да може вярата да намери в Христос здрава основа за 
спасението и да уповава на Него, ние трябва да започнем с този принцип, че 
служението, което Той прие от Бащата, се състои от три части. Защото Той беше 
назначен за Пророк, Цар и Свещеник; макар че не се печели много от изговаряне на 
имена, ако няма познание за тяхната цел и употреба. Папството също говори за тях, но 
ги използва като празни понятия и без голяма полза, и не разбира цялостния смисъл, 
което всяко име съдържа. По-рано отбелязахме, че макар Бог никога да не е оставял 
Своите хора лишени от полезното учение, което е достатъчно за спасението, като е 
давал непрекъсната последователност от пророци; пак в умовете на вярващите винаги е 
било внушавано убеждението, че пълната светлина на разбирането трябва да се очаква 
едва при идването на Месия. Това очакване достига дори до самаряните, на които 
никога не е била предавана истинската религия. Това е ясно от думите на жената, “Зная, 
че ще дойде Месия (Който се нарича Христос); Той, когато дойде, ще ни яви всичко” 
(Йоан 4:25). И това не е предразсъдък, който случайно е влязъл в умовете на юдеите. Те 
са вярвали това, което сигурните пророчества са ги учили. Един от най-
забележителните текстове е този от Исая, “Ето, дадох Го за свидетел на племената, за 
княз и началник на народите” (Ис. 55:4); и това е в същия смисъл, в който преди това на 
друго място Го нарича, “Чудесен, Съветник” (Ис. 9:6). По тази причина, като изявява 
съвършенството на учението на Благовестието, апостолът първо казва, че “Бог, Който 
при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите 
ни чрез пророците,” а след това добавя, че “в тези последни дни ни говори чрез Сина” 
(Евр. 1:1, 2). Но тъй като общото служение на пророците беше да държат Църквата в 
очакване и в същото време да я подкрепят до идването на Посредника, ние четем, че по 
време на плена праведните се оплакваха, че са лишени от тази привилегия. “Знамения 
за нас не виждаме; няма вече пророк, нито има между нас някой да знае до кога” (Пс. 
74:9). Но когато Христос вече не беше далеч, на Данаил се даде време, за което да 
“запечата видението и пророчеството” (Дан. 9:24), не само за да се удостовери 
истинността на изговореното предсказание, но с цел вярващите за известно време 
търпеливо да понесат липсата на пророци, тъй като вече наближава изпълнението и 
завършекът на всички пророчества. 

2. Значението на Пророческото служение за нас 

Нещо повече, трябва да се отбележи, че името Христос се отнася за тези три 
служения: защото знаем, че под Закона пророците, свещениците и царете бяха 
помазвани със свято масло. Откъдето също почитаното име Месия се дава на обещания 
Посредник. Но макар да признавам (както всъщност на друго място съм показал), че 
той е наречен така само предвид Неговото царско служение, все пак пророческото и 
свещеническото помазание имат своето място и не трябва да бъдат пренебрегвани. 
Първото е изрично споменато от Исая с тези думи: “Духът на Господ Йеова е на Мен; 
защото Господ Ме е помазал да благовествувам на кротките, пратил Ме е да превържа 
съкрушените по сърце, и да проглася освобождение на пленниците, и отваряне на 
затвора за вързаните; да проглася годината на благоволението на Господа” (Ис. 61:1, 2). 
Виждаме, че е бил помазан от Духа да бъде вестител и свидетел за благодатта на Своя 
Баща, и то не по някакъв обикновен начин; защото е отличен от другите учители, които 



имат подобно служение. И тук отново трябва да се отбележи, че помазанието, което е 
получил за да изпълни служението на учител, не е само за Него, а за цялото Тяло, за да 
може същото действие на Духа винаги да придружава проповядването на 
Благовестието. Едно е сигурно, че чрез съвършенството на учението, което Той донесе, 
се сложи край на всички пророчества, така че онези, които, незадоволени от 
Благовестието, добавят към него нещо външно, принизяват неговата власт. Гласът, 
който прогърмя от небето, “Това е Моят възлюбен Син, Него слушайте,” Му даде 
специално положение над всички други учители. След това от Него, като Глава, това 
помазание се разпределя на членовете, както Йоил предсказа, “Синовете ви и дъщерите 
ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения” 
(Йоил 2:28). Думите на Павел, че Христос “стана за нас мъдрост” (1 Кор. 1:30), и на 
друго място, че в Него “са скрити всички съкровища на мъдростта и знанието” (Кол. 
2:3), имат малко по-различен смисъл, а именно, че не си заслужава да познаваме нищо, 
което е извън Него, и че онези, които чрез вяра познаят Неговия истински характер, 
притежават безграничното богатство на небесните благословения. Поради което на 
друго място той казва, “Реших да не зная нищо между вас, освен Исус Христос и Него 
разпнат” (1 Кор. 2:2). И много правилно: Защото е незаконно да отиваме отвъд 
простотата на Благовестието. Целта на това пророческо достойнство в Христос е да ни 
научи, че в същността на учението, което Той ни даде, е включена мъдрост, която е 
съвършена във всичките си части. 

(Царското служение – неговият духовен характер, 3-5 

3. Вечността на господството на Христос 

Стигам до Царското служение, за което би било напразно да говоря, ако преди това 
не напомня на читателя, че неговото естество е духовно; защото именно от това 
разбираме неговото действие, ползите, които то носи, неговата цялостна сила и 
вечност. Нещо повече, вечността, която в Данаил ангелът приписва на служението на 
Христос (Дан. 2:44), в Лука ангелът правилно го прилага за спасението на Неговите 
хора (Лука 1:33). Но това също е двойно и трябва да се разглежда по два начина; 
единият относно цялото тяло на Църквата, а другият относно всеки отделен член. За 
първото се отнася това, което се казва в Псалмите, “За едно се заклех в святостта Си, и 
няма да излъжа Давид, потомството му ще трае вечно, и престолът му като слънцето 
пред Мен, като луната, която е утвърдена завинаги, и е вярна свидетелка в небето” (Пс. 
89:35-37). Не може да има съмнение, че Тук Бог обещава да бъде, чрез ръката на Своя 
Син, вечен владетел и закрилник на Църквата. Изпълнението на пророчеството може да 
се намери само в Христос; тъй като веднага след смъртта на Соломон царството до 
голяма степен изгуби своето достойнство, и за позор на Давидовия род беше дадено на 
чужд човек. След постепенно разлагане то най-после стигна до тъжен и позорен край. В 
същия смисъл трябва да разбираме възклицанието на Исая, “А кой от Неговия род 
разсъждаваше!” (Ис. 53:8). Защото той потвърждава, че Христос ще премине през 
смъртта и отново ще бъде свързан със Своите членове. Затова винаги когато чуем, че 
Христо е облечен във вечна власт, нека да се научим, че с това е истинно утвърдена 
вечността на Църквата; че тя остава в безопасност дори сред бурните тревоги, на които 
постоянно е подложена, и на тежките и страшни сътресения, които я заплашват с 
безброй бедствия. Така, когато Давид осмива безочието на врага, който се опитва да 
отхвърли хомота на Господа и Неговия Помазаник, и казва, че царете и народите се 
разяряват “напразно” (Пс. 2:2-4), защото Онзи, Който седи на небето е достатъчно 
силен за да отблъсне техните атаки, уверявайки вярващите във вечното запазване на 



Църквата, той ги подбужда към надежда винаги, когато биват подтискани. Така на 
друго място, като говори за личността на Бога, той казва, “И каза Господ на моя 
Господ, Седи отдясно Ми, докато положа враговете Ти за Твое подножие” (Пс. 110:1), и 
с това ни напомня, че колкото и многобройни и могъщи да са враговете, които се 
наговарят да атакуват Църквата, те нямат достатъчна сила, за да преодолеят 
безсмъртната заповед, чрез която Бог е определил Своя Син за вечен Цар. Откъдето 
следва, че дяволът, дори и с цялата сила на света, никога не може да унищожи 
Църквата, която е основана върху вечния престол на Христос. А по отношение на 
индивидуалното значение за всеки отделен вярващ, тази същата вечност трябва да ни 
издига към надежда за благословено безсмъртие. Защото виждаме, че всяко нещо, което 
е земно и е от света, е временно и скоро изчезва. Затова Христос, за да издигне 
надеждата ни към небето, заявява, че Неговото царство не е от този свят (Йоан 18:36). 
Накратко, нека всеки от нас, когато чуе, че небесното царство е духовно, да бъде 
подтикнат в мислите си да държи надеждата за по-добър живот, и да очаква, че както 
сега е поддържан от Христовата ръка, така ще бъде напълно съживен в бъдещия живот. 

4. Благословенията за нас от Царското служение на Христос 

Че силата и ползите от Христовото царство не могат да бъдат напълно осъзнати без 
да осъзнаем, че то е напълно духовно, е достатъчно очевидно дори от това, че докато се 
налага през целия ни живот да воюваме за кръста, нашето положение тук остава 
горчиво и нещастно. Тогава от каква полза е за нас да бъдем поставени под 
управлението на небесния Цар, ако ползите от него не се осъществяват извън 
настоящия земен живот? Следователно трябва да осъзнаваме, че щастието, което ни е 
обещано в Христос, не се състои във видими ползи – като радостен и спокоен живот, 
изобилие на богатство, сигурност срещу всякакво нараняване и изобилие от наслади, за 
които плътта копнее – а по естество принадлежи на небесния живот. Както в света 
благоденствието и желаното положение на хората се състои отчасти в изобилието на 
временни блага и вътрешен мир, и отчасти в силната закрила, която дава сигурност 
срещу външното насилие; така Христос също обогатява Своите хора с всички 
необходими неща за вечното спасение на техните души и ги укрепява със смелост, за да 
стоят непобедими срещу всички атаки на духовните врагове. Откъдето следва изводът, 
че Той царува повече за нас, отколкото за самия Себе Си, и вътре в нас, и вън от нас; че 
изпълнени, доколкото Бог смята за целесъобразно, с дарбите на Духа, от които по 
естество сме лишени, да чувствуваме от техните първи плодове, че наистина сме 
съединени с Бога за вечно благословение; и тогава, като уповаваме в силата на същия 
този Дух, да не се съмняваме, че винаги ще бъдем победоносни срещу дявола, света и 
всичко, което може да ни навреди. В този смисъл е отговорът на нашия Спасител към 
фарисеите, “Божието царство е всред вас”; “Божието царство не идва така, че да се 
забелязва” (Лука 17:20, 21). Вероятно, когато обявява Себе Си за този Цар, под Когото 
трябва да се очаква най-висшето благословение от Бога, те подигравателно са поискали 
от Него да покаже Своите белези на царска власт. Но за да възпре онези, които, като са 
вързани за земното, очакват някакво земно великолепие, Той им заповядва да се 
обърнат към съвестта си, защото “Божието царство е правда, мир и радост в Святия 
Дух” (Рим. 14:17). Тези думи ни учат накратко какво ни дава Христовото царство. То не 
е земно или плътско, за да е подчинено на тление, а духовно, то ни издига към вечен 
живот, за да можем понастоящем търпеливо да живеем под трудности, глад, студ, 
презрение, позор и други нещастия; задоволени от това, че нашият Цар никога няма да 
ни изостави, но ще снабдява нашите нужди до края на нашето воюване, и ни е призовал 
към победа: Такова е естеството на Неговото царство, че Той ни дава всичко, което е 



приел от Своя Баща. Тъй като Той ни въоръжава и усъвършенствува чрез Своето 
могъщество, украсява ни с блясък и величие, обогатява ни с богатство, в това ние 
намираме най-изобилна причина за слава, и също биваме вдъхновени със смелост, за да 
можем безстрашно да воюваме с дявола, греха и смъртта. Накратко, облечени в 
Неговата правда, ние можем смело да преодолеем всички обиди на света; и докато Той 
ни изпълва щедро със Своите дарби, ние на свой ред да принасяме плод за Негова 
слава. 

5. Духовното естество на Неговото Царско служение: Върховната власт на 
Христос и на Бащата 

Следователно, Неговото царско помазание не ни е представено като съставено от 
масло и благоухания; но Той е наречен Божият Христос, защото “Господният Дух” е 
върху Него; “Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и на страх от 
Господа” (Ис. 11:2). Това е помазанието на радост, с което Псалмистът е помазан 
повече от всички свои събратя (Пс. 45:7). Защото, както казахме, Той не беше обогатен 
лично за Себе Си, а за да освежи изсъхналото и да нахрани гладните със Своето 
изобилие. Както се казва, че Бащата е дал на Сина Своя Дух без мяра (Йоан 3:34), така е 
дадена и причината за това, за да могат всички да приемат от Неговата пълнота, и 
благодат върху благодат (Йоан 1:16). От този извор тече и изобилното даване (което 
Павел споменава, Еф. 4:7), чрез което благодатта се разпределя по различен начин на 
всеки вярващ според мярката на Христовите дарби. Тук имаме достатъчно 
потвърждение за това, което казах, че Христовото царство се състои в Духа, а не в 
земни наслади или величие, и следователно, за да бъдем съучастници с Него, трябва да 
се отречем от света. При кръщението на Христос беше изявен видим символ на тази 
благодат, когато Духът слезе на Него във формата на гълъб. Да наричаме Духа и 
Неговите дарби с думата “помазание” не е нещо ново и не трябва да изглежда странно 
(виж 1 Йоан 2:20, 27), защото Той е единственият извор, от който получаваме живот; а 
особено в това, което се отнася за небесния живот, в нас няма и капка жизненост, освен 
това, което Святият Дух ни влива, като е избрал да обитава единствено в Христос, та 
оттам небесните богатства, от които сме лишени, да текат към нас в пълно изобилие. 
Но тъй като вярващите са непобедими в силата на своя Цар и Неговите богатства към 
тях са изобилни, няма нищо обидно в думите на Павел, “Тогава идва краят, когато ще 
предаде царството на Бога Баща” (1 Кор. 15:24); а също, “Тогава и сам Синът ще се 
подчини на Този, Който е положил всичко под Него, за да бъде Бог всичко във всички” 
(1 Кор. 15:28); защото смисълът просто е, че в бъдещата съвършена слава управлението 
на царството няма да е такова, каквото е сега. Защото Бащата е дал всяка власт на Сина, 
та чрез Неговата ръка да ни управлява, да се грижи за нас, да ни поддържа, да ни 
закриля и да ни помага. Така, докато се скитаме като странници от Бога, Христос се 
намесва, за да ни доведе постепенно до пълно общение с Бога. И наистина, това, че Той 
седи отдясно на Бащата, има същия смисъл, както ако бъде наречен съуправител с 
Бащата, на Когото е поверена всяка власт на управлението. Защото Бог благоволи в 
Неговата личност представително (така да се каже) да управлява и защитава Църквата. 
Така също това, че е поставен да седи отдясно на Бащата, е обяснено от Павел в 
Посланието към Ефесяните, че “Той е глава на всичко за Църквата, която е Негово 
тяло” (Еф. 1:20, 22). Смисълът на това не е различен от това, което той на друго място 
поучава, че Бог “Му подари име, което е над всяко друго име; така че в Исусовото име 
да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки 
език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Баща” (Филип. 2:9-11). 
Защото в тези думи той ни обяснява наредбата в Христовото царство, която е 



необходима за нашата настояща слабост. Затова Павел правилно заключава, че тогава 
Бог ще бъде единствен Глава на Църквата, защото тогава ще е завършено служението 
на Христос в закрилата на Църквата. По същата причина Писанието навсякъде Го 
нарича Господ, тъй като Бащата Го е назначил за наш началник с изричното намерение 
да упражнява Своето управление чрез Него. Защото макар в света да се почитат много 
господства, пак Павел казва, “Има един Бог Баща, от Когото е всичко, и ние за него, и 
един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него” (1 Кор. 8:6). 
Откъдето стигаме до извода, същият Бог чрез устата на Исая заявява, “Господ е наш 
Съдия, Господ е наш Законодател, Господ е наш Цар, Той ще ни спаси” (Ис. 33:22). 
Защото макар че навсякъде описва пълната власт, която притежава, като благоволение 
и дар от Бащата, смисълът на това просто е, че царува чрез Божествена власт, защото 
целта при приемането на служението на Посредник беше, като слезе от лоното и 
необхватната слава на Бащата, да дойде близо при нас. Което е още по-голяма причина 
за нас единодушно да се приготвим да се подчиняваме, и с най-голяма готовност да 
показваме цялостно покорство към Неговата воля. Защото както Той обединява 
служенията на Цар и Пастир към вярващите, които доброволно Му се покоряват, така 
от друга страна ни се казва, че държи желязна тояга да строши и смаже бунтовните 
като грънчарски съд (Пс. 2:9). Казва ни се също, че Той ще бъде Съдия на народите, че 
ще покрие земята с трупове и ще смаже всяка бунтовна височина (Пс. 110:6). Още сега 
виждаме примери за това, но пълното доказателство ще бъде дадено в крайния съд, 
който може да се смята за последното действие на Неговото царуване. 

6. Свещеническото служение: Примирение и застъпничество 

По отношение на Неговото Свещеничество, накратко ще обясним, че неговата цел и 
употреба е, че като Посредник без никакво петно, Той може чрез Своята собствена 
святост да придобие за нас Божието благоволение. Но тъй като получаването на това 
благоволение е възпрепятствувано от заслужено проклятие, и Бог в Своето положение 
на Съдия е враждебен на нас, трябва задължително да има някакво умилостивение, та 
като свещеник, който утолява Божия гняв, Той да ни възстанови в Божието 
благоволение. И така, за да може Христос да изпълни това служение, Той трябва да се 
яви пред Бога с жертва. Защото дори под Закона за свещеничеството беше забранено да 
се влиза в светилището без кръв, за да се научи поклонникът, че каквото и да прави 
свещеникът за прощаване на греховете, Бог не може да бъде умилостивен без принос за 
грях. Апостолът говори подробно по този въпрос в Посланието към Евреите, от седмата 
почти до края на десетата глава. Обобщението е, че свещеническото достойнство не 
подхожда на никой друг освен Христос, тъй като чрез приноса на Своята смърт Той 
изличи вината и направи умилостивение за греха. За значимостта на този въпрос ни 
напомня тържествената клетва, която Бог произнася и заявява, че няма да се разкае, “Ти 
си свещеник завинаги, според чина на Мелхиседек” (Пс. 110:4). Защото без съмнение 
целта Му беше да потвърди това нещо, върху което основно се крепи нашето спасение. 
Защото както казахме, нито нашите молитви, нито ние имаме достъп до Бога, докато 
свещеникът не ни освети чрез очистване от мръсотията и не придобие за нас онова 
благоволение, от което ни лишава нечистотата на нашия живот и на нашето сърце. Така 
виждаме, че ако искаме до нас да достигне ползата и действието на Христовото 
свещеничество, трябва да започнем с Неговата смърт. Откъдето следва, че Този, чрез 
Чиято помощ получаваме благоволение, трябва да бъде вечен застъпник. От това 
отново възниква не само увереност в молитва, но също и мир за благочестивите умове, 
когато се облягат в сигурност върху бащинската щедрост на Бога, и са уверени, че това, 
което е осветено от Посредника, е угодно на Бога. Но докато в Закона Бог заповяда да 



Му се принасят жертви на животни, по отношение на Христос има различна и нова 
наредба, а именно, Той да бъде едновременно жертва и свещеник, защото не може да се 
намери друг подходящ принос за грях, нито пък някой е достоен да бъде свещеник, 
който да принася на Бога Неговия единороден Син. Сега Христос носи служението на 
свещеник не само за да направи Бащата добронамерен и милостив към нас чрез вечния 
закон на умилостивението, но също и да ни приеме в този най-почетен съюз. Така, 
макар ние самите да сме замърсени, като сме свещеници в Него (Откр. 1:6), принасяме 
себе си и всичко наше на Бога и свободно влизаме в небесното светилище, така че 
жертвите на молитва и хваление, които принасяме, са благоприятни и благоуханни 
пред Него. В този смисъл са думите на Христос, “Аз освещавам Себе Си заради тях” 
(Йоан 17:19); както сме облечени в Неговата святост, тъй като чрез Себе Си ни е 
осветил за Бащата (иначе сме омразни пред Него), ние сме Му угодни, като че ли сме 
чисти и без петно, дори святи. От това идва онова помазание на светилището, за което 
се споменава в Данаил (Дан. 9:24). Защото трябва да осъзнаваме разликата между това 
помазание и онова, което е само сянка; тъй като ангелът каза, че когато сенките 
изчезнат, ще има ясно свещеничество в личността на Христос. Следователно, толкова 
по-омразна е измислицата на онези, които, като не се задоволяват със свещеничеството 
на Христос, се осмеляват сами да Го жертвуват, нещо, което всекидневно се прави в 
Папството, където литургията се представя като жертвоприношение на Христос. 

  



Глава Шестнадесета 

16. КАК ХРИСТОС ИЗПЪЛНИ СЛУЖЕНИЕТО НА ИЗКУПИТЕЛ В 
ПРИДОБИВАНЕТО НА НАШЕТО СПАСЕНИЕ. СМЪРТТА, 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО И ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС. 

Тази глава съдържа четири главни части: 

I. Общо разглеждане на цялата тема, включително разглеждане на необходимия 
въпрос относно справедливостта на Бога и Неговата милост в Христос, р. 1-4.  

II. Как Христос изпълни служението на Изкупител във всичките му части, р. 5-17. 
Неговата смърт, погребение, слизане в ада, възкресение, възнесение на небето, 
сядане отдясно на Бащата и връщане в Съда.  

III. Тъй като тук бива изложена голяма част от Изповедта на вярата, следва 
изявление за възгледа, който трябва да имаме относно Изповедта, която 
обичайно се приписва на Апостолите, р. 18.  

IV. Заключение, с изложение на учението за Изкупителя Христос, и употребата на 
това учение, р. 19.  

Раздели. 

1. Всичко, от което се нуждаем, съществува в Христос. Как можем да го 
придобием.  

2. Въпрос относно начина на примиряване на Божията справедливост с Божията 
милост. Изрази в Писанието, чиято цел е да ни научат колко нещастно е нашето 
положение без Христос.  

3. Горният въпрос не е неуместен, тъй като Бог намира в нас основание както за 
омраза, така и за любов.  

4. Това се потвърждава от текстове в Писанието и от Августин.  
5. Втората част на главата, разглеждаща нашето изкупление в Христос. Първо, общ 

поглед. Изкуплението идва от целия живот на покорство на нашия Спасител, но 
конкретно се приписва на Неговата смърт. Доброволното покорство на Христос. 
Неговите страдания. Неговата присъда от Пилат. Две неща, на които трябва да 
обърнем внимание в присъдата.  
1. Че беше причислен сред разбойниците.  
2. Че беше обявен от съдията за невинен. Как да използваме това.  

6. Защо Христос беше разпънат. Това скрито учение е изобразено в Закона и 
завършено от Апостолите и Пророците. В какъв смисъл Христос стана 
проклятие за нас. Кръстът на Христос е свързан с проливането на Неговата кръв.  

7. За смъртта на Христос. Защо умря. Ползи от Неговата смърт. За погребението на 
Христос. Ползи от него.  

8. За слизането в ада. Тази част постепенно бива въведена в Църквата. Не трябва да 
бъде отхвърляна, нито обърквана с предишната част относно погребението.  

9. Нелепото учение относно Limbus Patrum. Опровержение на тази басня.  
10. По-подробно изложение на частта за слизането в ада. Това е сериозно основание 

за утеха.  
11. Потвърждение на това изложение от текстове от Писанието и трудовете на 

древните Теолози. Опровержение на едно възражение. Ползи от това учение.  
12. Друго възражение, че когато казваме, че Христос се е страхувал, това е обидно 

за Него и Му приписваме отчаяние. Отговор от изявленията на Евангелистите, 



че Той наистина се страхуваше, беше смущаван, застрашаван и изкушаван във 
всяко отношение като нас, но без грях. Защо Христос благоволи да стане слаб. 
Той се страхува без грях. Опровержение на друго възражение, с отговор на 
въпроса, дали Христос се страхуваше от смъртта и защо. Когато Христос слезе в 
ада и как. Казаното опровергава ересите на Аполинарис и на монотелитите.  

13. За възкресението на Христос. Многото ползи от него.  
1. Нашата праведност пред Бога е обновена и възстановена.  
2. Неговият живот е основа на нашия живот и надежда, а също и 

действуващ извор на нов живот в нас.  
3. Залог за нашето бъдещо възкресение.  

14. За възнесението на Христос. Защо се възнесе. Ползите от него.  
15. Христос седна отдясно на Бащата. Какво означава това.  
16. Многото ползи от възнесението на Христос.  

1. Дава достъп до царството, което беше затворено за нас поради Адам.  
2. Застъпва се за нас пред Бащата.  
3. Тъй като Неговите добродетели биват вложени в нас, Той действува 

ефективно в нас за спасение.  
17. За връщането на Христос в съда. Естеството на този съд. Живите и мъртвите, 

които ще бъдат съдени. Примиряване на текстове, които видимо си 
противоречат. Действието на съда.  

18. Ползи от учението за връщането на Христос за съд. Третата част на главата, 
обясняваща какъв трябва да е нашият възглед относно Апостолската Изповед на 
вярата. Обобщение на Апостолската Изповед.  

19. Заключение на цялата глава, показващо, че в Христос се съдържа спасението на 
избраните във всичките му части.  

(Като сме отчуждени поради греха от Бога, Който все пак ни обича, ние биваме 
примирени чрез Христос, 1-4) 

1. Изкупителят 

Всичко, което досега казахме за Христос, води до един извод, че осъдени, мъртви и 
изгубени сами по себе си, ние трябва да търсим в Него правда, избавление, живот и 
спасение, както сме учени от известните думи на Петър, “И чрез никой друг няма 
спасение; защото няма под небето друго име дадено на хората, чрез което трябва да се 
спасим” (Деян. 4:12). Името Исус не Му беше дадено случайно, или произволно, или по 
човешка воля, но беше донесено от небесата от ангел, като вестител на Божията 
заповед; като е добавена и причината, “защото Той ще спаси хората Си от греховете 
им” (Мат. 1:21). В тези думи трябва да се обърне внимание на това, което отбелязахме 
на друго място, че служението на Изкупител Му беше възложено именно с цел Той да 
стане наш Спасител. И все пак, изкуплението би било неистинно, ако не ни води чрез 
непрекъснат напредък към окончателната цел на сигурността. Затова, в мига, в който се 
отвърнем от Него дори в най-малка степен, спасението, което пребъдва изцяло в Него, 
постепенно изчезва; така че всички, които не уповават съзнателно на Него, се лишават 
от всяка благодат. Заслужава си да помним винаги забележката на Бернар: Името на 
Исус не е само светлина, но и храна, а дори и масло, без което всяка духовна храна 
остава суха; сол, без която като подправка всичко, което ядем, е безвкусно; накратко, 
мед в устата, музика в ухото, радост в сърцето, и в същото време лекарство; всеки 
разговор, в който не се чува това име, е безсмислен (Bernar in Cantica., Serm. 15). Но 
тук е необходимо внимателно да размислим по какъв начин придобиваме спасение от 



Него, за да бъдем не само уверени, че Той е Начинателят на спасението, но като сме 
приели всичко, което е достатъчно като сигурна основа на нашата вяра, да избягваме 
всичко, което ни прави да се колебаем. Защото като виждаме, че никой човек не може 
да се вгледа в себе си и сериозно да размисли какъв е, без да почувствува, че Бог се 
гневи и във вражда срещу него, и като искрено копнеем да можем да възстанови 
Неговото благоволение (което не може да бъде без умилостивение), сигурността, която 
тук се изисква, не е нещо обикновено; тъй като грешниците, ако не са освободени от 
вината, винаги са под гнева и проклятието на Бога, Който, тъй като е справедлив Съдия, 
не може да позволи Неговият Закон да бъде безнаказано нарушаван, но е готов за 
възмездие. 

2. Осъзнаването на Божия гняв ни прави благодарни за Неговата любов в Христос 

Но преди да продължим нататък, трябва междувременно да видим как може да се 
каже, че Бог, който ни възпира в Своята милост, е бил наш враг преди да ни е примирил 
в Христос. Защото как би могъл да ни даде Своя единороден Син като особен залог за 
Своята любов, ако преди това не ни е приел с незаслужено благоволение? Тъй като 
изглежда, че в това има противоречие, ще дам решение на този проблем. Начинът, по 
който Духът обикновено говори в Писанието, е, че Бог е бил враг на хората преди да 
бъдат възстановени в благоволение чрез смъртта на Христос (Рим. 5:10); че са били 
проклети преди тяхното нечестие да бъде изкупено чрез жертвата на Христос (Гал. 
3:10, 13); че са били отделени от Бога преди да бъдат приети в общение чрез 
Христовото тяло (Кол. 1:21, 22). Такива начини на изразяване са приспособени за 
нашите възможности, за да можем по-добре да разберем колко нещастно и бедствено е 
нашето положение без Христос. Защото ако не се каже с ясни думи, че Божият гняв, 
възмездие и вечна смърт са върху нас, ние ще осъзнаваме по-слабо нашето нещастно 
положение без Божията милост, и ще сме по-малко склонни да оценим благословението 
на спасението. Например, ако кажем на един човек – ако по времето, когато беше 
грешник, Бог те беше намразил и те беше отхвърлил, както заслужаваш, твоята съдба 
щеше да бъде ужасна смърт; но по Своя воля и от незаслужена щедрост Той те запази в 
Своето благоволение, като не допусна да бъдеш отделен от Него и по този начин те 
спаси от опасност – човекът наистина ще бъде трогнат и до известна степен ще осъзнае 
колко много дължи на Божията милост. Но ако му кажем, както Писанието учи, че е 
бил отделен от Бога поради греха, наследник на гняв, изложен на проклятието на 
вечната смърт, изключен от всяка надежда за спасение, напълно чужд на Божието 
благословение, роб на Сатана, пленник под игото на греха; и накрая, осъден на ужасна 
смърт и вече участвуващ в нея; и тогава се намесва Христос, поема на Себе Си 
наказанието и понася това, което е надвиснало върху грешниците поради справедливия 
Божий съд; със Своята кръв изкупи греховете, които са ги правели омразни на Бога, 
чрез това изкупление умилостиви и напълно примири Бога Баща, чрез Своето 
застъпничество утоли Неговия гняв и на тази основа установи мир между Бога и хората 
и чрез тази връзка придоби Божието благоволение към тях; дали тези неща няма да го 
трогнат толкова по-дълбоко, колкото по-ярко представят размера на бедствието, от 
което е бил избавен? Накратко, тъй като нашият ум не може да осъзнае живота чрез 
Божията милост с достатъчна искреност, или да го приеме с дължимата благодарност, 
ако преди това не е подтиснат от страх поради Божия гняв и смутен от мисълта за 
вечната смърт, ние сме така наставлявани от Божията истина, че да осъзнаем, че без 
Христос Бог е враждебен на нас и е издигнал Своята ръка за нашето унищожение. Като 
сме учени на това, ние гледаме само към Христос за Божието благоволение и бащинска 
любов. 



3. Божият гняв против неправдата; Неговата любов предхожда нашето 
примиряване в Христос 

Макар тези думи да са приспособени към слабостта на нашите способности, те не са 
неверни. Защото Бог, Който е съвършената правда, не може да обича нечестието, което 
вижда във всички хора. Следователно всички ние имаме вътре в себе си нещо, което да 
заслужава Божията омраза. И така, първо, по отношение на нашето извратено естество, 
и второ, поради извратеното поведение, което следва от него, ние всички сме противни 
на Бога, виновни пред Него и по естество деца на ада. Но тъй като Господ не желае да 
унищожи това в нас, което е от Него, Той все още намира нещо в нас, което в Своята 
доброта може да обича. Защото макар че по наша вина сме грешници, ние все още сме 
Негови създания; макар да сме довели смърт върху себе си, Той ни е създал за живот. 
Така Неговата благодатна любов Го подтиква да ни приеме в Своето благоволение. Но 
ако има вечно и несъвместимо противоречие между правдата и нечестието, докато 
оставаме грешници, ние не можем да бъдем напълно приети. Затова, за да може да бъде 
премахната всяка причина за вражда и за да може да ни примири напълно със Себе Си, 
чрез изкуплението, дадено в смъртта на Христос, Той премахва всяко зло, което е в нас, 
така че ние, които преди сме били мръсни и нечисти, сега се явяваме пред Него 
праведни и святи. По този начин Бог Баща чрез Своята любов предварително подготвя 
и извършва нашето примирение в Христос. Именно защото първо ни е обикнал, Той 
след това ни примирява със Себе Си. Но тъй като нечестието, което заслужава Божието 
негодувание, остава в нас докато не ни дойде на помощ смъртта на Христос, и това 
нечестие е проклето и осъдено в Неговия поглед, ние не биваме приети в пълно и 
сигурно общение с Бога, ако Христос не ни съедини с Него. Следователно, ако искаме 
да държим надеждата, че Бог е умилостивен и благонамерен към нас, ние трябва да 
съсредоточим очите и умовете си само върху Христос, тъй като само на Него дължим 
това, че нашите грехове, които неизбежно предизвикват Божия гняв, не ни биват 
вменявани. 

4. Делото на изкуплението следва от Божията любов; следователно, изкуплението 
не е причина за любовта 

По тази причина Павел казва, че Бог “ни е благословил в Христос с всяко духовно 
благословение в небесни места; като ни е избрал в Него преди създанието на света” 
(Еф. 1:3, 4). Тези неща са ясни и съобразени с Писанието, и възхитително съвместяват 
текстовете, в които се казва, че “Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден 
Син” (Йоан 3:16); и все пак, че “когато бяхме врагове, бяхме примирени с Бога чрез 
смъртта на Сина Му” (Рим 5:10). Но за да дадем допълнителна увереност на онези, 
които искат и потвърждение от авторитета на ранната Църква, ще цитирам един текст 
от Августин в същия смисъл: “Необхватна и непроменима е Божията любов. Защото 
Той ни обикна не едва след като бяхме примирени с Него чрез кръвта на Неговия Син, 
а ни обикна преди създанието на света, за да можем заедно с Неговия единороден Син 
да бъдем Божии синове още преди да ни е имало. Нашето примиряване чрез смъртта на 
Христос не трябва да се разбира така, като че ли Синът ни е примирил, за да може 
Бащата, Който дотогава ни е мразил, да започне да ни обича, а че вече сме били 
примирени с Него, Който ни е обикнал, макар да е във вражда с нас поради нашия грях. 
За истинността на тези две твърдения имаме свидетелството на Апостола, ‘Бог 
препоръчва Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря 
за нас’ (Рим. 5:8). Следователно Той е имал тази любов към нас дори тогава, когато 
действувайки във вражда срещу Него, ние сме били слуги на нечестието. Така по чуден 



и божествен начин Той ни е обичал дори когато ни е мразел. Защото ни е мразел когато 
сме били такива, каквито Той не ни е направил, и все пак тъй като нашето нечестие не е 
унищожило Неговото дело във всяко отношение, Той е знаел по отношение на всеки 
един от нас как едновременно да мрази това, което ние сме направили, и да обича това, 
което Той е направил.” Това са думите на Августин (Tract in Jo. 110). 

(Следствията от покорството и смъртта на Христос, 5-7) 

5. Христос ни изкупи чрез Своето покорство, което изработваше през целия Си 
земен живот 

Когато някой тогава попита как Христос, като унищожи греха, премахна враждата 
между Бога и нас и придоби правдата, която Го направи да бъде добронамерен и 
милостив към Нас, може да се отговори общо, че е извършил това с цялата дейност на 
Своето покорство. Това се доказва от свидетелството на Павел, “Както чрез 
непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието 
на единия мнозината ще станат праведни” (Рим. 5:19). И наистина на друго място той 
разширява основата на прощението на греховете, което ни освобождава от проклятието 
на Закона, до целия живот на Христос, “а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина 
Си, Който се роди от жена, роди се и под Закона, за да изкупи онези, които бяха под 
Закона” (Гал. 4:4, 5). Така дори при Своето кръщение Той обяви, че част от 
праведността се изпълнява в Неговото покорство към заповедта на Бащата. Накратко, 
от деня, в който Той прие образа на слуга, за да ни изкупи, Той започна да плаща 
цената за спасението. Но Писанието, за да опише още по-ясно начина на спасението, го 
приписва конкретно и специално на смъртта на Христос. Самият Той заявява, че дава 
живота Си в откуп за мнозина (Мат. 20:28). Павел учи, че Той е умрял за нашите 
грехове (Рим. 4:25). Йоан Кръстител възкликва, “Ето Божието Агне, което отнема 
греховете на света” (Йоан 1:29). В друг стих Павел заявява, “С Неговата доброта се 
оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави за 
умилостивение в кръвта Му чрез вяра” (Рим. 3:24, 25). И отново, “като се оправдахме 
чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него” (Рим. 5:9). И отново, “Той за 
нас направи грях Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него правдата от 
Бога” (2 Кор. 5:21). Аз няма да търся всички текстове, защото списъкът ще бъде 
безкраен, а и много още стихове ще бъдат цитирани по-късно на съответното място. В 
Изповедта на вярата, наречена Апостолска Изповед, е направен възхитителен преход от 
раждането на Христос към Неговата смърт и възкресение, в които се състои 
изпълнението на съвършеното спасение. Но това не изключва другата част от 
покорството, която Той изпълни в земния си живот. Затова Павел обединява в едно, от 
начало до край, приемането от Христос на образ на слуга, Неговото смиряване, 
покорство до смърт и смъртта на кръста (Филип. 2:7). И наистина, първата стъпка в 
покорството беше Неговото доброволно подчинение; защото жертвата не би била 
полезна за оправдание, ако не беше принесена доброволно. Затова нашият Господа, 
след като свидетелствува, “Аз давам живота Си за овцете,” изрично добавя, “никой не 
Ми го отнема” (Йоан 10:15, 18). В същия смисъл Исая казва, “И както овца, която пред 
стригачите си не издава глас, така Той не отвори устата Си” (Ис. 53:7). Разказът на 
Евангелието ни казва, че Той излезе сам да посрещне войниците; и пред Пилат, вместо 
да защитава Себе Си, Той мълчеше, за да получи присъда. Наистина, Той не направи 
това без вътрешна борба, защото също беше приел и нашите немощи, и именно по този 
начин трябваше да докаже, че показва покорство пред Баща Си. Това е необикновен 
пример на несравнима любов към нас, да се бори с тежки страхове и сред ужасни 



мъчения да отхвърли всяка грижа за Себе Си, за да промисли за нас. Трябва да 
осъзнаваме, че Христос не би могъл истински да умилостиви Бога, ако не беше 
отхвърлил Своите чувства и не се беше подчинил изцяло на волята на Своя Баща. В 
този смисъл Апостолът умело привежда един текст от Псалмите, “Ето, дойдох (в 
свитъка на книгата е писано за Мен), да изпълня Твоята воля, Боже” (Евр. 10:7; Пс. 
40:7, 8). И така, тъй като треперещите съвести не намират покой без жертва и 
очистване, чрез които се изкупват греховете, ние прилежно биваме водени в такава 
посока, че изворът на нашия живот да бъде положен в смъртта на Христос. 

(Осъждението чрез Пилат) 

Нещо повече, тъй като проклятието, следващо от вината, остава за крайния Божий 
съд, една главна част от разказа е Неговото осъждане от Понтий Пилат, управител на 
Юдея, за да ни научи, че наказанието, което всички ние заслужаваме, беше нанесено 
върху Праведния. Ние не сме можели да избегнем страшния Божий съд; и Христос, за 
да ни избави от него, се покори да бъде осъден от един смъртен, и дори нечестив и 
грешен човек. Защото името на управителя се споменава не само за да потвърди 
истинността на разказа, но и за да ни напомни това, което Исая казва, че “върху Него 
дойде наказанието за нашия мир,” и че “в Неговите рани ние се изцелихме” (Ис. 53:5). 
Защото, за да премахне нашето осъждение, не беше достатъчно да понесе каква да е 
смърт. За да осъществи нашето изкупление, Той трябваше да избере начин на смърт, 
чрез който да ни избави, както като предаде Себе Си на осъждение, така и като 
извърши прощаване на греховете. Ако беше покосен от убийци, или убит в бунтовни 
размирици, в такава смърт не би имало никакво умилостивяване. Но когато е поставен 
като престъпник на подсъдимата скамейка, където идват свидетели да дават 
свидетелства против Него, и устата на съдията Го осъжда да умре, ние виждаме как Му 
бива приписан характер на престъпник и злосторник. Тук трябва да обърнем внимание 
на две неща, които са предсказани от пророците и възхитително подкрепят и 
потвърждават нашата вяра. Когато четем, че Христос е отведен от подсъдимата 
скамейка към смъртно наказание и бива разпънат заедно с разбойниците, ние имаме 
изпълнение на пророчеството, което е цитирано от Евангелиста, “Към разбойници беше 
причислен” (Ис. 53:12; Марк 15:28). Защо е така? За да приеме образ на грешник, не на 
праведен или невинен човек, за да посрещне смърт не поради невинност, а поради грях. 
От друга страна, когато четем, че бива оневинен от същите уста, които Го осъждат (тъй 
като Пилат е принуден многократно да свидетелствува публично за Неговата 
невинност) нека да си спомним какво се казва от друг пророк, “Върнах онова, което не 
бях грабнал” (Пс. 69:4). Така виждаме Христос да представлява образа на грешник и 
престъпник, докато в същото време Неговата невинност блести ярко и става явно, че 
Той страда не за Свои, а за чужди престъпления. Затова пострада под Понтий Пилат, 
като чрез официалната присъда на съдията е причислен сред престъпниците, и все пак е 
обявен за невинен от същия съдия, когато той потвърждава, че не намира в Него 
причина за смъртно наказание. Следователно нашето оправдаване е в това, че вината, 
която ни правеше подвластни на наказание, е хвърлено върху главата на Божия Син 
(Ис. 53:12). Трябва специално да помним това заместване, за да не бъдем през целия си 
живот в трепет и неспокойство, като че ли справедливото възмездие, което Божият Син 
пое върху Себе Си, все още виси върху нас. 

  



6. “Разпънат” 

Самата форма на смърт въплъщава една удивителна истина. Кръстът беше проклет 
не само в очите на хората, но и чрез постановление на Божия Закон. Така Христос, като 
увисна на него, подложи Себе Си на проклятие. И така трябваше да стане, за да може 
цялото проклятие, което поради нашите нечестия ни очаква, или по-скоро тежи върху 
нас, да бъде отнето от нас и хвърлено върху Него. Законът също съдържаше сянка на 
това, тъй като ashamot, думата, която се използва за “грях,” се използва също и за 
жертвите и приносите за грях. Чрез тази употреба на думата Духът иска да покаже, че 
те са били katarmaton (очиствания), понасящи чрез заместване проклятието, дължимо 
за греха. Но това, което в Мойсеевите жертви се представя преобразно, в Христос е 
изявено като първообраз. За това, за да извърши пълно изкупление, Той направи Своята 
душа asham, тоест изкупителна жертва за грях (както пророкът казва, Ис. 53:5, 10), 
върху която биват хвърлени вината и наказанието, и така престават да ни бъдат 
вменявани. Апостолът заявява това още по-ясно, когато казва, че “за нас направи 
грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него правдата от Бога” (2 
Кор. 5:21). Защото Божият Син, макар и чист без всякакво петно, взе на Себе Си позора 
и безчестието на нашите беззакония, а нас облече в Своята чистота. Той говори за 
същото нещо, когато казва, че “осъди греха в плътта” (Рим. 8:3), тъй като Бащата 
унищожи властта на греха, като го пренесе в плътта на Христос. И така, тези думи 
показват, че в Своята смърт Христос беше принесен на Бащата като изкупителна 
жертва; та като е извършено умилостивение чрез Неговата жертва, да престанем да 
треперим от Божия гняв. Сега е ясно какво има предвид пророкът, когато казва, че 
“Господ възложи на Него беззаконието на всички ни” (Ис. 53:6); а именно, че тъй като 
трябваше да очисти замърсяването от греховете, те бяха вменени на Него самия. 
Кръстът, на който беше прикован, беше символ на това, както Апостолът заявява, 
“Христос ни изкупи от проклятието на Закона, като стана проклятие за нас; защото е 
писано: Проклет всеки, който виси на дърво; така че благословението на Авраам да 
дойде чрез Христос Исус на езичниците” (Гал. 3:13, 14). По същия начин Петър казва, 
че Той “сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото” (1 Пет. 2:24), и така от 
самия символ на проклятието осъзнаваме още по-ясно, че товарът, който тежеше върху 
нас, е поставен върху Него. Но и не трябва да смятаме, че Той самият е бил победен от 
проклятието, което е понесъл, но като Го издържа, победи проклятието и унищожи 
цялата негова сила. И така, вярата вижда оправдание в осъждението на Христос, и 
благословение в Неговото проклятие. Затова не е без причина, че Павел описва 
величествено победата, която Христос придоби на кръста, като че ли кръстът, символ 
на позора, е бил превърнат в победна колесница. Защото казва, че Той изличи 
написаните постановления, които бяха против нас, бяха враждебни на нас, и ги 
отмахна, приковавайки ги на Своя кръст: че “като ограби началствата и властите, 
изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него” (Кол. 2:14, 15). Не 
трябва да се чудим на това; защото както един друг апостол заявява, Христос “чрез 
вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога” (Евр. 9:14), и от това идва 
преобразяването на кръста в нещо, което е противно на неговото естество. Но за да 
могат тези неща да се вкоренят дълбоко и да обитават в най-вътрешните части на 
сърцето ни, трябва никога да не изпускаме от поглед жертвата и изкуплението. Защото 
ако Христос не беше станал жертва, не бихме имали сигурната увереност, че Той стана 
“apolustrosis, antilutron kai hilasterion,” наш заместител, откуп и умилостивение. И 
затова когато Писанието обяснява начина на изкуплението, то винаги споменава за 
кръвта; макар че проливането на Христовата кръв беше не само за умилостивение, но 
също действува като очистване на нашата мръсотия. 



7. “Умря и беше погребан” 

Нататък Изповедта споменава, че Той “умря и беше погребан.” Тук отново е 
необходимо да размислим как Той ни замести, за да плати цената за нашето 
изкупление. Смъртта ни е държала под своя хомот, но той вместо нас подложи Себе Си 
под нейната власт, за да ни освободи от нея. Апостолът говори именно за това, когато 
казва, “за да вкуси смърт за всеки човек” (Евр. 2:9). Като умря, Той предотврати нашата 
смърт; или (което е същото) чрез Своята смърт изкупи нашия живот (виж Калвин в 
Psychopann.). Но Той се различава от нас в това, че като позволи да бъде подчинен на 
смъртта, това не стана така, че да бъде погълнат в нейната бездна, а за да я унищожи, 
както тя иначе би ни унищожила; Той не позволи да бъде така подчинен, че да бъде 
смазан от нейната сила; събори я, когато тя вече беше надвиснала над нас и вече 
тържествуваше, като че вече ни е погълнала. Накратко, Неговата цел беше “да 
унищожи чрез смъртта този, който има властта, тоест дявола, и да избави всички онези, 
които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство” 
(Евр. 2:14, 15). Това е първият плод, който Неговата смърт произведе за нас. Друг плод 
е, че чрез общението с Него Той умъртвява нашите земни части, за да не могат те след 
това да се изявяват в действие, и убива стария човек, за да не може след това той да се 
изправя наново и да ражда плод. Нещо повече, следствието от Неговото погребение е, 
че ние като Негови съучастници сме погребани за греха. Защото когато Апостолът 
казва, че ние сме присадени в подобие на Христовата смърт и сме погребани с Него за 
греха, че чрез Неговия кръст светът е разпънат за нас и ние за света, и че сме мъртви с 
Него, той не само ни увещава да изявяваме примера на Неговата смърт, но и заявява, че 
тя има действие, което трябва да се вижда във всички християни, ако не искат да 
направят Неговата смърт безплодна и безполезна. Така в смъртта и погребението на 
Христос пред нас се представя едно двойно благословение, а именно, избавление от 
смъртта, под която сме били заробени, и умъртвяване на нашата плът (Рим. 6:5; Гал. 
2:19; 6:14; Кол. 3:3). 

(Обяснение на учението за слизането в ада, 8-12) 

8. “Слезе в ада” 

Тук не трябва да пропускаме слизането в ада, което не е никак маловажно за 
извършването на изкуплението. Защото макар да е видно от писанията на древните 
Бащи, че тази точка, която сега е част от Изповедта, преди не е била така използвана в 
църквите, все пак при обобщение на учението трябва да й отделим място, тъй като 
съдържа неща с голяма важност, които в никакъв случай не трябва да бъдат 
пренебрегвани. Всъщност някои от древните Бащи не я пропускат, и от това можем да 
си направим извода, че тъй като е била вложена в Изповедта след един значителен 
период от време, тя е започнала да се употребява в Църквата не веднага, а постепенно. 
Поне това е безспорно, че тя е била в съгласие с общоприетия възглед на всички 
вярващи, тъй като няма нито един от Бащите, който да не споменава слизането на 
Христос в ада, макар и да го обясняват по различни начини. Но няма голямо значение 
от кого и по кое време е въведена тя. Главното нещо, на което трябва да обърнем 
внимание в Изповедта, е, че тя ни дава наистина цялостно обобщение на вярата, като не 
съдържа нищо друго освен това, което е извлечено от непогрешимото Божие Слово. Но 
ако все още има някакви пречки пред това да бъде признато значението на Изповедта, 
след малко ще стане ясно, че мястото, което тя заема в обобщението на нашето 
изкупление, е толкова важно, че пренебрегването й силно съкращава ползите от 



Христовата смърт. Все пак има някои, които смятат, че тази част не съдържа нищо 
ново, а е само повторение с различни думи на това, което преди се каза относно 
погребението, като думата Ад (Infernis) често се използва в Писанието за гробница. Аз 
признавам истината на това, което те твърдят относно честата употреба на infernos за 
гробница; но не мога да приема техния възглед по две очевидни причини. Първо, каква 
е тази глупост, след като едно нещо е обяснено без трудности с ясни и недвусмислени 
думи, след това да го правим по-трудно, вместо да го осветляваме, като го обличаме в 
неясни думи? Когато два израза с един и същи смисъл, са поставени заедно, втория 
трябва да обяснява първия. Но какво обяснение е да се каже, че изразът “Христос беше 
погребан” означава “слезе в ада”? Моята втора причина е невъзможността да се 
промъкне подобно излишно повторение в този кратък документ, в който основните 
положения на вярата са изложени обобщено с възможно най-малкия брой думи. Нямам 
съмнения, че онези, които внимателно преценяват този въпрос, ще се съгласят тук с 
мен. 

9. Христос в подземния свят? 

Други тълкуват това различно, а именно, че Христос е слязъл при душите на 
Патриарсите, които са починали под Закона, за да обяви завършването на изкуплението 
и да ги изведе от затвора, в който са били затворени. В подкрепа на това те изкривяват 
текста в Псалмите, “Защото разби медните порти, и железните лостове сломи” (Пс. 
107:16); а също и текста в Захария, “Изведох затворниците ти от безводния ров” (Зах. 
9:11). Но тъй като псалмът предсказва освобождението на онези, които са били 
пленници в далечни страни, а Захария, като сравнява Вавилонския плен, в който 
народът е бил хвърлен, с дълбок безводен кладенец или бездна, в същото време заявява, 
че спасението на цялата Църква е избавление от дълбока яма, не зная как става така, че 
потомството си въобразява някаква подземна пещера, на която те дават името Limbus. 
Макар тази басня да има подкрепата на велики писатели, и днес също е сериозно 
защитавана от много хора като истина, тя не е нищо друго освен басня. Да извличаме 
от нея извода, че душите на мъртвите са в затвор, е детинско. И каква е причината, 
поради която душата на Христос трябва да слезе там долу и да ги освободи? Аз 
наистина признавам, че Христос ги освети чрез силата на Своя Дух, като има даде 
способност да осъзнаят благодатта, която те са виждали само отдалеч в това, което е 
било изявено на света. И към това можем основателно да приложим текста от Петър, 
където той казва, че Христос “отиде и проповядва на духовете в тъмницата” (или по-
скоро, “стражевата кула”) (1 Пет. 3:19). Целият смисъл на текста е, че вярващите, които 
са починали преди Христос, са съучастници заедно с нас в същата благодат; защото той 
възвишава силата на Христовата смърт, като показва, че тя достига дори до мъртвите, 
като благочестивите души веднага виждат това пришествие, което искрено са очаквали; 
докато от друга страна, нечестивите още повече биват убедени, че са напълно 
изключени от спасението. Макар че текстът в Петър не е съвършено изчерпателен, не 
трябва да го тълкуваме така, като че ли той не прави никаква разлика между праведните 
и нечестивите; той само иска да покаже, че смъртта на Христос е била изявена на 
всички. 

10. “Слизането в ада” е израз за духовното мъчение, което Христос понесе заради 
нас 

Но ние трябва да търсим и извън Изповедта на вярата сигурно свидетелство за 
слизането на Христос в ада; и Божието Слово ни дава свидетелство, което е не само 



благочестиво и свято, но и изпълнено с превъзходна утеха. Ако Христос беше понесъл 
само телесна смърт, това нямаше да постигне нищо. За да застане между нас и Божия 
гняв, и за да задоволи Божието праведно осъждение, Той трябваше да почувствува 
цялата тежест на Божието възмездие. Откъдето също следва, че Той трябваше да се 
срещне лице в лице със силите на ада и ужасите на вечната смърт. По-горе цитирахме 
от Пророка, че “върху Него дойде наказанието за нашия мир,” че “беше бит поради 
нашите беззакония,” че “понесе нашите немощи”; изрази, които показват, че като 
застъпник и поръчител за виновните, и подложен на осъждение, Той понесе и плати 
всички наказания, които трябваше да бъдат нанесени върху тях, като единственото 
изключение е, че болките на смъртта не можаха да Го задържат. Затова няма нищо 
странно, когато се казва, че Той слезе в ада, тъй като понесе смърт, която гневният Бог 
нанася върху нечестивите. Произволно и смешно е да се спори, че по този начин се 
извращава редът, тъй като е невъзможно едно събитие, което предшествува 
погребението, да бъде поставено след него. Но след като обяснява какво Христос 
понесе пред очите на хората, Изповедта правилно добавя невидимото и необхватно 
осъждение, което Той понесе пред Бога, за да ни научи, че не само тялото на Христос 
беше дадено като цена на изкуплението, но има и по-велика и по-превъзходна цена – 
Той понесе в душата Си мъченията на осъдения и изгубен човек. 

11. Защита на това обяснение от текстове в Писанието 

В този смисъл Петър казва, че Бог възкреси Христос, “като развърза болките на 
смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея” (Деян. 2:24). Той не 
споменава само смъртта, но казва, че Божият Син понесе болките, причинени от 
Божието проклятие и гняв, които са източник на смърт. Би било твърде малко нещо да 
умре без да се страхува от болки, и като на шега да премине през смъртта. Именно в 
това е истинското доказателство за безграничната милост, че Той не се отдръпна от 
смъртта, от която така много се страхуваше. И не може да има съмнение, че в 
Посланието към Евреите Апостолът ни учи на същото нещо, когато казва, че Той “беше 
послушан в страха Си” (Евр. 5:7). Някои вместо “страх” използват дума, означаваща 
благоговение или смирение, но както от естеството на нещата, така и от начина на 
изразяване е очевидно колко неуместно е това. Когато Христос се молеше на висок глас 
и със сълзи, беше чут в страха Си, не за да бъде освободен от смъртта, а за да не бъде 
погълнат от нея като грешник, макар и да застане пред нея като представител на 
грешниците. И определено никаква бездна не може да бъде по-ужасна от това да 
чувствуваш, че си изоставен и отхвърлен от Бога, и не Той не те чува, когато Го 
призоваваш, като че ли предварително е замислил Твоето унищожение. Христос беше 
така отхвърлен, че в дълбочината на Своето страдание беше принуден да възкликне, 
“Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?” Възгледът на някои хора, че тук Той 
изразява мнението на другите, а не Своето собствено убеждение, е доста невероятно; 
защото е очевидно, че думите излязоха от мъките на най-вътрешните части на душата 
Му. Ние обаче не намекваме, че Бог някога е бил враждебен или гневен към Него. Как 
би могъл да бъде гневен към Своя възлюбен Син, в Когото благоволи душата Му? Или 
как Христос би могъл да умилостиви Бащата чрез Своето застъпничество, ако Бащата 
беше враждебен към Него? Но ние казваме, че Той понесе тежестта на Божия гняв, та 
поразен и наскърбен да преживее всички удари на един гневен Бог, Който възмездява. 
Затова Хиларий твърди, че на това слизане в ада ние дължим нашето освобождение от 
смъртта. Той не отстъпва от този възглед и в други текстове, както когато казва, 
“Кръстът, смъртта и адът са нашия живот.” И отново, “Божият Син е в ада, но човекът 
бива върнат в небето.” И защо да цитирам свидетелството на един отделен писател, 



когато един Апостол твърди същото нещо, заявявайки като плод от победата това, че 
Христос освободи “онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били 
подчинени на робство” (Евр. 2:15)? Затова Той трябваше да победи страха, който 
непрестанно мъчи и тормози сърцата на всички смъртни; а Той не можеше да направи 
това без борба. Нещо повече, след малко ще видим с още по-голяма яснота, че 
Неговите скърби не бяха обикновени скърби, тъй като не бяха следствие от някаква 
обикновена причина. Така като влез в борба със силата на дявола, страха от смъртта и 
болките на ада, Той спечели победа и възтържествува, така че сега ние не се страхуваме 
от онези неща, които нашият Княз е унищожил. 

12. Защита на учението против недоразумения и заблуди 

Тук някои нещастни създания, които макар и неучени, са подтиквани повече от 
злоба, отколкото от невежество, крещят, че аз отправям ужасна обида против Христос, 
тъй като е напълно нелепо да се твърди, че Той се е страхувал за сигурността на душата 
Си. И след това с още по-груби думи те отправят клеветническото обвинение, че 
приписвам отчаяние на Божия Син, чувство, което е много противоположно на вярата. 
Първо, те нечестиво започват спор относно страха и ужаса, който Христос изпитваше, 
макар тези двете да са изрично потвърдени от Евангелистите. Защото преди часа на 
Неговата смърт Той беше неспокоен в Духа Си и изпълнен със скръб; и като наближи 
часа Му стана много неспокоен. Да кажем, че тези чувства са само въображаеми, е 
срамно увъртане. Затова трябва (както Амвросий истинно поучава) смело да 
изповядаме страданията на Христос, ако не се срамуваме от кръста. И определено, ако 
Неговата душа не участвува също в страданията, тогава Той би бил Изкупител само на 
телата. Целта на Неговата борба беше да привдигне падналите; и това въобще не 
означава, че намаляваме Неговата небесна слава, защото Неговата доброта, която не 
може да бъде никога достатъчно силно прославена от нас, става още по-явна в това, че 
Той не отказа да понесе нашите немощи. От това идва и тази утеха за нашите 
неспокойства и скърби, която Апостолът поставя пред нас: “Нямаме първосвещеник, 
Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а Който е бил във всичко 
изкушен като нас, но пак без грях” (Евр. 4:15). Тези хора твърдят, че на Христос 
неправилно се приписва нещо, което по своето естество е порочно; като че ли са по-
мъдри от Божия Дух, Който в същия текст примирява тези двете неща, а именно, че 
Христос във всичко беше изкушаван като нас, но пак беше без грях. Затова няма 
причина да се тревожим от немощта в Христос, немощ, на която Той беше подложен не 
поради тежестта на принуда или неизбежност, а само защото ни обикна и се смили за 
нас. Това, което Той доброволно пострада, в нищо не намалява Неговото величие. Едно 
нещо, което заблуждава тези клеветници, е, че те не признават в Христос тази немощ, 
която е чиста и свободна от всякакъв недостатък, тъй като е държана в границите на 
покорството. Тъй като не може да се види никаква умереност в извратеността на 
нашето естество, в което всички страсти с бурна невъздържаност преминават своите 
правилни граници, тези хора неуместно прилагат същия стандарт към Божия Син. Но 
тъй като Той е праведен, всички Негови немощи бяха под такова себевладение, което 
възпира всяка прекомерност. Затова Той може да прилича на нас в скърби, страх и 
ужас, но все още да бъде различен от нас. Като опровергаем това, те се втурват към 
друго заяждане, че макар Христос да понесе смърт, пак Той не се страхуваше от 
Божието проклятие и гняв, защото знаеше, че не може да бъде засегнат от тях. Но нека 
благочестивият читател да разсъди доколко е похвално Христос да бъде направен по-
плах и боязлив от хората. Грабителите и другите злосторници упорито вървят към 
смъртта, много хора смело я презират, а други я посрещат със спокойствие. Ако Божият 



Син е бил стреснат и ужасен от вида на смъртта, къде е Неговата твърдост или смелост? 
Дори ни се казва, което при обикновена смърт би било изключително странно, че в 
дълбочината на Неговите страдания Неговата пот стана като големи капки кръв, които 
капеха по земята. Това не беше представление пред очите на много хора, тъй като стана 
в уединение, докато принасяше Своите стенания пред Бащата. И за да не остане 
никакво съмнение, беше нужно ангели да слязат от небето, за да Го подкрепят със 
свръхестествена утеха. Колко срамен страх би било (според мен), да бъде така 
измъчван от страх от обикновена смърт, че потта Му да стане на кръв и дори да не 
може да се съвземе и в присъствието на ангелите! Помислете: Тази молитва, която Той 
повтори три пъти, “Татко Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша” (Мат. 
26:39), молитва, причинена от върховна скръб в душата, не показва ли, че Христос 
имаше много по-яростна и жестока борба от тази на обикновената смърт? От тук е 
явно, че тези заядливци, с които споря, си позволяват да говорят за това, което не 
разбират, тъй като никога сериозно не са размислили какво означава това, че Той ни е 
изкупил от Божията справедливост. Трябва правилно да разберем колко много нашето 
спасение е струвало на Божия Син. Ако някой попита, Дали Христос слезе в ада по 
времето, когато се бореше със смъртта? Аз отговарям, че това беше началото, а от него 
можем да разберем колко тежки и ужасни бяха мъченията, които Той издържа, когато 
беше застанал пред Бога на подсъдимата скамейка като престъпник вместо нас. И макар 
че божествената сила на Духа се скри за миг, за да отстъпи пред немощта на плътта, 
трябва да разберем, че изпитанието, идващо от чувството на скръб и страх, не е такова, 
че да противоречи на вярата. Така се изпълнява онова, което се казва в проповедта на 
Петър, че се е освободил от болките на смъртта, защото “не беше възможно да бъде 
държан от нея” (Деян. 2:24). Макар и да се чувствуваше изоставен от Бога, Той в 
никакъв случай не престана да уповава в Неговата доброта. Това се вижда от 
известната молитва, когато в най-тежките Свои страдания Той възкликна, “Боже Мой, 
Боже Мой, защо си Ме оставил?” (Мат. 27:46). Сред всичките Си страдания Той не 
престава да призовава Своя Бог, дори когато възкликва, че е изоставен от Него. Това 
опровергава ереста на Аполинарис, както и ереста на онези, които наричат себе си 
монотелити. Аполинарис твърди, че вместо душа Христос е имал вечния Дух, така че е 
бил само наполовина човек; като че ли е можел да изкупи нашите грехове по някакъв 
друг начин освен като се покори на Бащата. Но къде обитава чувството или желанието 
за покорство, ако не в душата? А ние знаем, че Неговата душа беше подложена на 
скръб, за да могат нашите души, свободни от страха, да придобият мир и спокойствие. 
Нещо повече, противно на монотелитите, ние виждаме, че Неговата човешка природа 
се съпротивяваше на това, което Неговата божествена природа желаеше. Не казвам 
нищо за победата над страха, за която вече говорихме. Тази съпротива е очевидна в 
думите, “Татко, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час. Татко, прослави 
името Си” (Йоан 12:27, 28). И така, в тази обърканост нямаше силни страсти, както 
тези, които ние проявяваме, когато полагаме големи усилия да подчиним своите 
чувства. 

(Христовото възкресение, възнесение и поставяне в небето, 13-16) 

13. “На третия ден възкръсна от мъртвите” 

Следва възкресението от мъртвите, без което всичко, което казахме дотук, ще бъде 
напразно. Защото като виждаме, че в кръста, смъртта и погребението на Христос не се 
вижда нищо друго освен слабост, вярата трябва да отиде отвъд тях, за да може да има 
пълна сила. Затова, макар че в Неговата смърт имаме действително извършване на 



спасението, защото чрез нея биваме примирени с Бога, Неговата справедливост е 
задоволена, проклятието е премахнато и наказанието е платено; все пак не чрез 
Неговата смърт, а чрез Неговото възкресение се казва, че сме новородени за жива 
надежда (1 Пет. 1:3); защото както Той като възкръсна победи смъртта, така победата 
на нашата вяра се състои само в Неговото възкресение. Нейното естество е изразено по-
добре в думите на Павел, “Който беше предаден за прегрешенията ни, и възкресен за 
оправданието ни” (Рим. 4:25); тоест той казва, че чрез смъртта на Христос беше 
премахнат грехът, а чрез Неговото възкресение беше обновена и възстановена 
правдата. Защото как би могъл чрез смърт да ни освободи от смъртта, ако беше 
погълнат от нейната сила? Как би могъл да постигне победа за нас, ако беше паднал в 
борбата? Така нашето спасение може да бъде разделено между смъртта и 
възкресението на Христос: Чрез първото грехът беше премахнат и смъртта унищожена; 
чрез второто правдата беше възстановена и животът обновен; а силата и действието на 
първото ни биват подарени чрез второто. Така Павел твърди, че Христос е изявен като 
Божий Син чрез Своето възкресение (Рим. 1:4), защото именно тогава Той изяви тази 
небесна сила, която е едновременно ярко изявление на Неговата божественост, и 
сигурна подкрепа на нашата вяра; както също на друго място учи, че “макар да беше 
разпънат в немощ, пак живее чрез Божията сила” (2 Кор. 13:4). В същия смисъл, като 
говори в друг текст за съвършенството, той казва, “За да познавам Него и силата на 
Неговото възкресение” (Филип. 3:10). Незабавно след това добавя, “за да бъда 
съобразен със смъртта Му.” В съвършено съгласие с това е текстът в Петър, че Бог “Го 
възкреси от мъртвите и Му е дал слава, така че вярата и надеждата ви да бъдат в Бога” 
(1 Пет. 1:21). Не че вярата, основана само върху Неговата смърт, е колеблива, но че 
божествената сила, чрез която Той подкрепя нашата вяра, е най-ясно изявена в 
Неговото възкресение. Затова нека да помним, че когато се споменава само Неговата 
смърт, в това се включа и всичко, което се отнася и за Неговото възкресение, и същият 
принцип трябва да се спазва и за възкресението тогава, когато то се споменава без 
смъртта, а именно, че то включва всичко, което се отнася за смъртта. Но тъй като чрез 
възкресението Той спечели победа и стана възкресението и живота, Павел основателно 
твърди, че “Ако Христос не е бил възкресен, напразна е вашата вяра, вие сте още в 
греховете си” (1 Кор. 15:17). Така в друг текст, като намира утеха в смъртта на Христос 
против ужасите на осъждението, той продължава, “Христос, Който умря, а при това и 
беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува 
за нас” (Рим. 8:34). И така, както вече обяснихме, че умъртвяването на нашата плът 
зависи от нашето съединяване с кръста, така също трябва да разбираме, че от Неговото 
възкресение идват съответните ползи. Както Апостолът казва, “както Христос беше 
възкресен от мъртвите чрез славата на Бащата, така и ние да ходим в нов живот” (Рим. 
6:4). По същия начин в друг текст, от това, че сме мъртви в Христос, той заключава, 
“Умъртвете частите си, които действуват на земята” (Кол. 3:5); а от нашето 
съвъзкресяване с Христос заключава, “търсете онова, което е горе, където седи Христос 
отдясно на Бога” (Кол. 3:1). С тези думи ние не само сме подтиквани от примера на 
възкресения Спасител да следваме новия живот, но и сме учени, че чрез Неговата сила 
сме обновени в правда. От това следва и трета полза, че като залог то ни уверява в 
нашето възкресение, чието сигурно представяне виждаме в Неговото възкресение. Тази 
тема е разгледана подробно (1 Кор. 15). Но между другото трябва да се отбележи, че 
когато се казва, че Той е “възкръснал от мъртвите,” тези думи изразяват истинността 
едновременно на Неговата смърт и възкресение, което означава, че Той умря от същата 
смърт, от която другите хора умират естествено, и придоби безсмъртие в същата 
смъртна плът, която беше приел. 



14. “Възнесе се в небето” 

След възкресението естествено следва възнесението в небето. Защото макар 
Христос чрез възкресението да започна напълно да изявява Своята слава и доброта, 
като остави слабото и презряно състояние на смъртния живот и позора на кръста, все 
пак Неговото царуване започна истински едва при Неговото възнесение в небето. 
Апостолът показва това, когато казва, че Той се възнесе, “за да изпълни всичко” (Еф. 
4:10); като така ни напомня, че под привидното противоречие има прекрасна хармония, 
тъй като макар Той да е заминал от нас, именно Неговото заминаваме може да бъде по-
полезно за нас от онова присъствие, което беше ограничено в малката скиния на плътта 
по време на Неговия земен живот. Затова Йоан, след като повтаря познатата покана, 
“Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие,” веднага добавя, “Святият Дух не 
беше още даден, защото Исус не беше още прославен” (Йоан 7:37, 39). Нашият Господ 
също заявява това на Своите ученици, “За вас е по-добре да отида Аз, защото ако не 
отида, Утешителят няма да дойде при вас” (Йоан 16:7). За да ги утеши за Своето 
телесно отсъствие, Той им казва, че няма да ги остави без утеха, но ще се върне при тях 
по начин, който наистина е невидим, но е по-желателен, защото тогава от още по-
сигурен опит ще бъдат научени, че царството, което Той придоби, и властта, която 
упражнява, ще дадат на Неговите верни последователи способност не само да живеят 
добре, но и да умрат щастливо. И наистина виждаме колко по-изобилно се изля 
Неговият Дух, колко по-славно напредва Неговото царство, колко по-голяма сила 
действува в помощта към Неговите последователи и в смущаването на Неговите 
врагове. Като беше издигнат в небето, Той премахна Своето телесно присъствие от 
нашия поглед, но не за да престане да бъде със Своите последователи, които все още са 
пришълци на земята, а за да управлява още по-пряко със Своята сила и небето, и 
земята; всъщност, Той изпълни това обещание да бъде с нас до свършека на света 
именно с това възнесение, чрез което както Неговото тяло беше издигнато над всичките 
небеса, така и Неговата власт и сила бяха разпрострени и разширени отвъд всички 
граници на небето и земята. Аз предпочитам да обясня това не с мои думи, а с думите 
на Августин: “Чрез смъртта Христос застана отдясно на Бащата, откъдето ще дойде да 
съди живите и мъртвите, и то в телесно присъствие, според здравото учение и 
правилото на вярата. Защото в духовно присъствие Той е с вярващите след Своето 
възнесение” (August. Tract. in Joann. 109). В друг текст той е по-изчерпателен и ясен: 
“По отношение на неизмеримата и невидима благодат се изпълнява това, което Той 
каза, Ето, Аз съм с вас винаги, до свършека на света (Мат. 28:20), но по отношение на 
плътта, която Словото прие като беше родено от Девица, по отношение на това, че 
беше осъден от юдеите, прикован на дървото, снет от кръста, повит в ленени дрехи, 
положен в гроба и изявен в Своето възкресение, Той може да каже, Аз не съм винаги с 
вас. Защо? Защото в телесно присъствие Той беседва с учениците четиридесет дена, и 
като излезе на място, което те видяха, но не Го последваха, се възнесе в небето и вече 
не е тук; защото там Той седи отдясно на Бащата; и все пак е тук, защото присъствието 
на Неговата Божественост не е отнето. Следователно, по отношение на Неговото 
божествено присъствие, ние винаги имаме Христос; по отношение на Неговото телесно 
присъствие, Той право каза на учениците, Аз не винаги съм между вас. Църквата се 
наслаждаваше на Неговото телесно присъствие само за няколко дни. Сега тя Го приема 
чрез вяра, но не Го вижда с очи” (August. Tract. 51). 

  



15. “Седна отдясно на Бащата” 

Тук веднага се добавя, че Той “седна отдясно на Бащата,” метафора, взета от 
владетелите, които имат свои помощници, на които възлагат служението да управляват 
и издават заповеди. Така Христос, в Когото Бащата благоволи да бъде възвеличен, и 
чрез Чиято ръка благоволява да царува, Го е приел и Го е поставил отдясно на Себе Си 
(Марк 16:19); което означава, че Христос е бил поставен да управлява небето и земята и 
официално Му е дадено и възложено управление, и то не само еднократно, а ще 
продължи докато Той слезе в съд. Именно така тълкува Апостолът, като казва, че 
Бащата “Го сложи да седне от дясната Си страна на небесата, далеч по-горе от всяко 
началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в този 
свят, но и в бъдещия, и всичко покори под краката Му, и постави Го да бъде глава над 
всичко за Църквата” (Еф. 1:20-22). Виждате с каква цел е поставен там, а именно, 
всички създания на небето и на земята да се поклонят пред Неговото величие, да бъдат 
управлявани от Неговата ръка, да Му отдават почит и да се покорят на Неговата власт. 
Когато Апостолите така често споменават Неговото поставяне отдясно на Бащата, те 
искат да ни научат, че всичко е поставено под Неговата власт. Следователно онези, 
които предполагат, че с това се показва само Неговото благословение, се заблуждават. 
Можем да отбележим, че няма нищо противно на това учение в свидетелството на 
Стефан, че видя Христос да стои (Деян. 7:56), тъй като темата тук не е положението на 
тялото Му, а величието на Неговото царство, тъй като седи не означава друго, а 
Неговото положение на съдийския престол в небето. 

16. Ползи за нашата вяра от възнесението на Христос 

От това учение вярата извлича многобройни ползи. Първо, тя осъзнава, че чрез 
Своето възнесение в небето Господ е отворил достъпа до небесното царство, който 
Адам е изгубил. От това, че Той влезе там в нашата плът и от наше име, следва, както 
Апостолът казва, че ние сега сме поставени да седим в небесни места, не просто да 
имаме надежда за небето, а наистина притежаваме небето в нашия Началник. Като 
влезе в неръкотворния храм, той непрестанно се явява като наш закрилник и застъпник 
в присъствието на Бащата; насочва Неговото внимание към Своята праведност, за да Го 
отвърне от нашите грехове; така Го примирява с нас, че чрез Своето застъпничество да 
ни направи път за достъп до Неговия престол, представяйки Го като изпълнен с 
благодат и милост на нещастните грешници, за които Той иначе би бил предмет на 
страх и ужас. Трето, това изобразява Неговата власт, от която зависят нашата сила, 
мощ, средства и победа над ада, “Като възлезе на високо, плени плен” (Еф. 4:8). Като 
ограби Своите врагове, Той даде дарове на Своите хора, и всекидневно ги дарява с 
духовни богатства. Той заема това възвишено място, за да ни дава оттам Своята 
добродетел, за да ни съживява за духовен живот, да ни освещава чрез Своя Дух и да 
украсява Своята Църква с различни дарове, чрез Своята закрила да я запази от всяка 
вреда, и чрез силата на Своята ръка да обуздава враговете, които се разяряват против 
Неговия кръст и нашето спасение; накратко, за да притежава всяка власт на небето и на 
земята, докато окончателно разгроми всичките Си врагове, които също са наши 
врагове, и да завърши строежа на Своята Църква. Такова е истинското естество на 
Царството, такава е властта, която Бащата Му е възложил, докато дойде отново за да 
извърши последното действие като съди живите и мъртвите. 

  



(Бъдещото завръщане на Христос в съд, 17) 

17. “Откъдето ще дойде да съди живите и мъртвите” 

Наистина, Христос дава на Своите последователи съвсем сигурни доказателства за 
Своята настояща власт, но тъй като Неговото царство в света е до известна степен 
скрито от скромното естество на плътското състояние, вярата бива основателно 
подтиквана да разсъждава върху видимото присъствие, което Той ще изяви в последния 
ден. Защото Той ще слезе от небето във видим образ, както беше видян да се възнася, и 
ще се яви на всички с неизмеримото величие на Своето царство, блясъка на 
безсмъртието, безграничната власт на Божеството и със свита от ангели. Затова ни се 
казва да очакваме Изкупителя отново в онзи ден, в който Той ще отдели овцете от 
козите и избраните от осъдените, и когато нито един човек, жив или мъртъв, няма да 
избегне Неговия съд. От краищата на вселената ще се чуе тръбният глас, призоваващ 
всички на Неговия съд; както онези, които в онзи ден ще са все още живи, така и 
другите, чиято естествена смърт преди това ги е отнела от обществото на живите. Има 
хора, които тълкуват тези думи, “живите и мъртвите,” в различен смисъл; и наистина, 
някои древни автори като че ли се колебаят как да ги обяснят; но тъй като нашето 
тълкуване е ясно и недвусмислено, то е много повече в съгласие с Изповедта, която 
определено е била писана за употреба от всички хора. Няма нищо противно на това в 
изявлението на Апостола, че за всички е определено веднъж да умрат. Защото макар че 
онези, които все още са живи в последния ден, няма да умрат по естествен път, пак 
промяната, през която ще преминат, е наречена смърт, защото прилича на такава (Евр. 
9:27). “Всички няма да умрем, но всички ще се променим” (1 Кор. 15:51). Какво 
означава това? Техният смъртен живот ще изчезне и ще бъде погълнат в един миг, и ще 
бъде преобразен в напълно ново естество. Макар че никой не може да отрече, че 
унищожаването на плътта ще бъде смърт, все пак е вярно, че живите и мъртвите ще 
бъдат призовани на съд (1 Сол. 4:16); защото “първо ще възкръснат мъртвите в 
Христос; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в 
облаците да посрещнем Господа във въздуха.” Наистина, възможно е тези думи в 
Изповедта да са взети от проповедта на Петър, както е разказана от Лука (Деян. 10:42), 
и от тържественото поръчение на Павел към Тимотей (2 Тим. 4:1). 

(Заключителни бележки върху Апостолската Изповед и пълнотата на Христос, 
18-19) 

18. Съдията е нашият Изкупител! 

Голяма утеха е да виждаме, че съдът е възложен на Този, Който вече ни е определил 
да съучаствуваме с Него в честта да съдим (Мат. 19:28); от което е напълно ясно, че 
Той ще седне на съдийския престол не за наше осъждение. Как може един най-
милостив княз да унищожи Своите собствени хора? Как може главата да изгони 
частите на своето тяло? Как може адвокатът да осъди своите клиенти? Защото ако 
Апостолът, когато говори за застъпничеството на Христос, смело възкликва, “Кой е, 
който ще ни осъди?” (Рим. 8:33), много по-сигурно е, че Застъпникът Христос няма да 
осъди онези, които е приел под Своята закрила. Определено не е малка сигурност, че 
ще бъдем представени именно пред съда на нашия Изкупител, от Когото трябва да се 
очаква спасение; и че Този, в Когото сега Благовестието обещава вечно благословение, 
тогава като Съдия ще потвърди Своето обещание. Намерението на Бащата, когато 
почита Сина Си като възлага всеки съд на Него (Йоан 5:22), е да умиротвори съвестите 



на Своите хора, когато се тревожат от мисълта за съда. Дотук следвах реда на 
Апостолската Изповед на вярата, защото в няколко думи тя заявява главните части на 
изкуплението, и следователно може да служи като нагледно пособие, в което точките 
на християнското учение, които заслужават най-голямо внимание, са поставени ясно и 
определено пред нас. Наричам я Апостолска Изповед, макар че в никакъв случай не ме 
интересува толкова много нейното авторство. Общото съгласие на древните писатели 
определено я приписва на Апостолите, или защото са смятали, че те са я написали и 
разпространили за общо използване, или защото са смятали за правилно да дадат това 
авторитетно удостоверение на един кратък документ, вярно извлечен от учението на 
Апостолите. Нямам съмнение, че от самото начало на Църквата и следователно по 
времето на самите Апостоли тя е била публична и общоприета изповед, откъдето и да е 
нейният произход. Малко вероятно е тя да е писана от един отделен човек, тъй като е 
сигурно, че от незапомнени времена всички християни са приемали нейната особена 
власт. Но ние смятаме за безспорно поне едно нещо, а именно, че по ясен и кратък 
начин тя дава пълно изявление на нашата вяра, и във всяко нещо, което съдържа, е 
потвърдена от сигурното свидетелство на Писанието. Като разбираме това, няма 
смисъл да се трудим неспокойно или да спорим един с друг относно нейното авторство, 
освен ако не смятаме, че не е достатъчно да притежаваме сигурната истина на Святия 
Дух, без в същото време да знаем чрез чия уста е била произнесена или чрез чия ръка е 
била написана. 

19. Христос изпълва всички точки на Изповедта 

Когато виждаме, че цялото обобщение на нашето спасение и всяка отделна част от 
него са обхванати в Христос, трябва да внимаваме да не би да припишем дори една 
част от него на някакъв друг източник. Ако търсим спасение, от самото име на Исус 
биваме учени, че Той го притежава; ако търсим някакви други дарби на Духа, ще ги 
намерим в Неговото помазание; сила в Неговото управление;, чистота в Неговото 
зачатие; прощение в Неговото раждане, в което Той стана във всяко отношение като 
нас, за да се научи да ни съчувствува; ако търсим изкупление, ще го намерим в 
Неговите страдания; оправдание в Неговото осъждение; отмахване на проклятието в 
Неговия кръст; умилостивение в Неговата жертва; очистване в Неговата кръв; 
примиряване в Неговото слизане в ада; умъртвяване на плътта в Неговия гроб; нов 
живот в Неговото възкресение, безсмъртие също в Неговото възкресение, наследството 
на небесното царство в Неговото влизане в небето; закрила, сигурност и изобилие на 
всякакво благословение в Неговото царство; уверено очакване на съда във властта да 
съди, която Му е възложена. Накратко, тъй като в Него за скрити всякакви 
благословения, нека да приемем пълнота от Него, и от никакъв друг извор. Онези, 
които не се задоволяват само с Него, имат различни надежди от други извори, и макар 
да продължават да гледат главно към Него, се отклоняват от правия път чрез простото 
действие, че някаква част от тяхното мислене поема в друга посока. Когато добре 
познаваме Неговите благословения, не може да се появи такова неверие. 

  



Глава Седемнадесета 

17. ВЯРНО И ПРАВИЛНО Е ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ХРИСТОС 
ЗАСЛУЖИ БЛАГОДАТ И СПАСЕНИЕ ЗА НАС. 

Трите главни части на тази глава са: 

I. Доказателство от разума и от Писанието, че Божията благодат и заслугите на 
Христос (ръководител и начинател на нашето спасение) са съвършено 
съвместими, р. 1 и 2.  

II. Чрез Своето покорство, дори до смърт на кръста (което беше цената на нашето 
изкупление), Христос заслужи Божието благоволение към нас, р. 3-5.  

III. Глупавото безумие на схоластиците в разглеждането на тази част от учението.  

Раздели. 

1. Христос не е само служител, но също и начинател и ръководител на нашето 
спасение. Тези думи не затъмняват Божията благодат. Заслугите на Христос не 
противоречат на Божията милост, а са основани върху нея.  

2. Доказателство за съвместимостта на двете от различни текстове в Писанието.  
3. Чрез Своето покорство Христос наистина заслужи за нас Божията благодат.  
4. Тази благодат се придобива чрез проливането на кръвта на Христос и чрез 

Неговото покорство до смърт.  
5. По този начин Той плати нашия откуп.  
6. Глупостта, с която схоластиците говорят по този въпрос.  

1. Заслугите на Христос не изключват Божията безплатна благодат, а я 
предхождат 

Като допълнение, тук трябва да разгледаме един въпрос. Някои хора, отдадени на 
твърде много изтънченост, макар да признават, че ние придобиваме спасение чрез 
Христос, не искат и да чуят за думата “заслуги,” като си въобразяват, че тя отрича 
Божията благодат; и затова настояват, че Христос е само инструмент или служител, но 
не и начинател или ръководител, или владетел на живота, както е определен от Петър 
(Деян. 3:15). Аз признавам, че ако Христос просто беше противопоставен сам по Себе 
Си на Божията справедливост, не би имало място за заслуги, защото в никой човек не 
може да се намери и едно достойно нещо, което да задължава Бога по някакъв начин; 
дори Августин казва много правилно, “Спасителят, човекът Христос Исус, е сам по 
Себе Си най-яркото изявление на предопределението и благодатта; Неговият характер е 
такъв, че не е придобит от никакви предшествуващи заслуги от дела или вяра в 
Неговата човешка природа. Обяснете ми, моля ви, как един човек, когато е приет в една 
личност със Словото, Което е вечно като Бащата, за да стане единороден Божий Син, 
може да заслужи такова нещо?” “И така, в нашия Началник се явява самия извор на 
благодатта, откъдето според мярката на благодатта се разпределя към всички части на 
тялото. От самото начало на своята вяра всеки човек става християнин чрез същата 
благодат, чрез която този човек от Своето зачеване стана Христос.” И отново, в друг 
текст, “Няма по-убедителен пример за предопределението от самия Посредник. Този, 
Който Го е направил (без какви да е предшествуващи заслуги, които да повлияят на 
волята Му) от Давидовото потомство да бъде праведен човек без грях и недостатък, 
също обръща онези, които са части на тялото, от неправедни в праведни,” и т.н. 



Следователно, когато разглеждаме заслугите на Христос, ние не поставяме началото в 
Него, а се издигаме до Божията наредба като първостепенна причина, защото само 
поради Своето благоволение Бог е определил Посредник за да придобие спасение за 
нас. И така, заслугите на Христос биват неразумно противопоставяни на Божията 
милост. Добре известно правило е, че началникът и подчиненият не са несъвместими, и 
следователно няма нищо, което да попречи на оправданието на човека да бъде 
благодатно следствие само от Божията милост и едновременно с това да е следствие от 
заслугите на Христос, Който се покори на тази милост. И незаслуженото Божие 
благоволение, и покорството на Христос не противоречат на нашата правда; защото 
Христос не би могъл да заслужи нищо, освен по Божието благоволение, и това е само 
защото Той беше назначен да умилостиви Божия гняв чрез Своята жертва и да изличи 
престъпленията ни чрез Своето покорство; с една дума, тъй като заслугите на Христос 
зависят изцяло от Божията благодат (която е промислила този начин на спасение за 
нас), като и двете не противоречат на правдата, придобита за хората. 

2. Писанието съчетава Божията благодат със заслугите на Христос 

Това разграничение се намира в многобройни текстове в Писанието: “Бог толкова 
възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не загине никой, който вярва в 
Него” (Йоан 3:16). Виждаме, че първото място се дава на Божията любов като 
първопричина или източник, а вярата в Христос следва като втора или последваща 
причина. Ако някой възразява, че така Христос става само въображаема причина, с това 
той намалява действието на Христос повече, отколкото думите позволяват. Защото ако 
получаваме оправдание чрез вяра, която уповава на Него, основата на нашето спасение 
трябва да се търси в Него. Това ясно се доказва от няколко стиха: “В това се състои 
любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като 
умилостивение за греховете ни” (1 Йоан 4:10). Тези думи ясно показват, че Бог, за да 
премахне всяко препятствие за Своята любов към нас, определя начин за 
умилостивение в Христос. Има голяма сила в тази дума, “умилостивение”; защото по 
неизразим начин Бог, по времето, когато ни е възлюбил, също е бил враждебен към нас 
преди да ни примири в Христос. В този смисъл са всички следващи текстове: “Той е 
умилостивение за нашите грехове” (1 Йоан 4:10); “Бащата благоволи в Него да обитава 
всичката пълнота, и като въдвори мир чрез Него с кръвта на Неговия кръст, да примири 
всичко със Себе Си” (Кол. 1:19, 20); “Бог в Христос примиряваше света със Себе Си, 
като не вменяваше на хората прегрешенията им” (2 Кор. 5:19); “Той ни е приел във 
Възлюбения Си” (Еф. 1:6); “И в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста” (Еф. 
2:16). Естеството на тази тайна може да се научи от първата глава на Ефесяните, където 
Павел, като учи, че сме избрани в Христос, в същото време добавя, че чрез Него сме 
придобили благодат. Как Бог е започнал да приема в Своето благоволение онези, които 
е обикнал от преди създанието на света, освен като изявява Своята любов в това, че е 
примирен чрез кръвта на Христос? Тъй като Бог е извор на всяка праведност, Той 
неизбежно е враг и съдия на човека, докато човекът е грешник. И така, началото на 
любовта е даряването на правда, както е описано от Павел: “Той за нас направи грях 
Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него правдата от Бога” (2 Кор. 5:21). 
Той показва, че чрез жертвата на Христос ние придобиваме даром оправдание и 
ставаме угодни на Бога, макар по естество да сме деца на гнева и поради греха да сме 
отчуждени от Него. Това разграничение също се забелязва навсякъде, където 
Христовата благодат се свързва с Божията любов (2 Кор. 13:13); откъдето следва, че 
Той ни дарява от Себе Си това, което е придобил чрез заслуги. Защото иначе не би 



имало основание за похвалата към Него от Бащата, че благодатта принадлежи на 
Христос и произлиза от Него. 

3. Писанието свидетелствува за заслугите на Христос 

От няколко текста в Писанието може да се направи извода, че чрез Своето 
покорство Христос наистина закупи и заслужи благодат за нас пред Бащата. Приемам 
за безспорно, че ако Христос направи умилостивение за нашите грехове, ако плати 
нашето наказание, ако примири Бога чрез Своето покорство; накратко, ако праведният 
пострада заради неправедните, Неговата праведност придоби спасение за нас; което е 
равнозначно на заслуги. Свидетелството на Павел е, че ние бяхме примирени и 
получихме примирение чрез Неговата смърт (Рим. 5:11). Но ако преди това е нямало 
престъпление, няма основание за примирение. Следователно смисълът е, че Бог, за 
Когото сме били омразни поради греха, е бил умилостивен чрез смъртта на Своя Син и 
е бил примирен с нас. И трябва да обърнем голямо внимание на антитезата, която 
следва веднага от това, “Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха 
грешни многото, така и чрез послушанието на единия многото ще станат праведни” 
(Рим. 5:19). Смисълът е: Както чрез греха на Адам ние бяхме отделени от Бога и 
обречени на унищожение, така чрез покорството на Христос сме възстановени в 
Неговото благоволение, като че ли сме праведни. Бъдещото време на глагола не 
изключва настоящата праведност, както се вижда от контекста. Защото преди това той 
казва, “дарбата е от много прегрешения за оправдание” (Рим. 5:16). 

4. Заместителството на Христос 

Когато казваме, че нашата благодат е придобита чрез заслугите на Христос, искаме 
да кажем, че сме били очистени чрез Неговата кръв, че Неговата кръв беше 
умилостивение за грях, “Неговата кръв ни очиства от всеки грях”; “Това е Моята кръв, 
която се пролива за прощение на греховете” (1 Йоан 1:7; Лука 22:20). Ако действието 
на Неговата пролята кръв е, че вече нашите грехове не ни се вменяват, следва, че чрез 
тази цена е задоволена Божията справедливост. В същия смисъл са думите на Йоан 
Кръстител, “Ето Божието Агне, Което отнема греховете на света” (Йоан 1:29). Защото 
той противопоставя Христос на всички жертвоприношения на Закона, показвайки, че 
само в Него се изпълнява всичко, което са изобразявали те. Но ние знаем често 
повтаряния израз при Мойсей: Беззаконието ще се прости и грехът ще бъде изличен и 
забравен. Накратко, древните преобрази ни учат възхитително каква сила и действие 
има в смъртта на Христос. И Апостолът, като умело разсъждава от този принцип, 
обяснява цялата тази тема в Посланието към Евреите, като показва, че без проливането 
на кръв няма прошка за грехове (Евр. 9:22). От това той заключава, че Христос се яви 
веднъж завинаги, за да отнеме греха като принесе Себе Си в жертва. И отново, че е бил 
принесен за да понесе греховете на много хора (Евр. 9:12). Преди това той казва, че не 
чрез кръвта на козли и юнци, а чрез Своята собствено кръв Той веднъж завинаги е 
влязъл в Най-святото място, като е придобил вечно изкупление за нас. И така, когато 
говори така, “Ако кръвта от козли и юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха 
омърсените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христос, 
Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви 
от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!” (Евр. 9:13, 14), очевидно е, че ако не 
припишем на Христовата благодат силата да умилостивява, примирява и прощава, 
тогава тя няма никакво действие; както малко след това добавя, “Той е Посредник по 
тази причина, че призваните да получат обещаното вечно наследство чрез смъртта, 



станала за изкупване на престъпленията, извършени при първия завет” (Евр. 9:15). Но 
особено необходимо е да обърнем внимание на аналогията, която Павел използва 
относно това, че Христос е направен проклятие за нас (Гал. 3:13). Излишно и 
следователно нелепо е Христос да е бил натоварен с проклятие, ако не е заради това, 
като плати това, което другите дължат, да придобие за тях праведност. Няма неяснота в 
свидетелството на Исая, “Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит 
поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с 
Неговите рани ние се изцелихме” (Ис. 53:5). Защото ако Христос не беше платил за 
нашите грехове, не може да се каже, че е умилостивил Бога като е поел на Себе Си 
наказанието, което ние сме си причинили. С това се съгласяват и следващите думи в 
текста, “Той беше отсечен поради престъплението на Моите хора” (Ис. 53:8). Можем да 
добавим тълкуването на Петър, който недвусмислено заявява, че “Той понесе в тялото 
Си нашите грехове на дървото” (1 Пет. 2:24), за да може върху Него да дойде целият 
товар на осъждението, от което ние сме били избавени. 

5. Смъртта на Христос е цената за нашето спасение 

Апостолите също ясно заявяват, че Той плати цена, за да ни изкупи от смъртта: “С 
Неговата доброта се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, 
Когото Бог постави за умилостивение в кръвта Му чрез вяра” (Рим. 3:24, 25). Павел 
препоръчва Божията благодат в това, че Бог даде цената на изкуплението в смъртта на 
Христос; и ни увещава да уповаваме в Неговата кръв, та като сме придобили правда, да 
се явим смело пред Божието съдилище. В същия смисъл са думите на Петър: “Като 
знаете, че сте изкупени не с тленни неща, сребро или злато . . . но със скъпоценната 
кръв на Христос, като агне чисто и без недостатък” (1 Пет. 1:18, 19). Тази антитеза би 
била безсмислена, ако чрез тази цена той не е направил умилостивение за греховете. По 
която причина Павел казва, “С цена сте били купени.” Нито пък би могло да се каже, че 
има “един Посредник между Бога и хората, човекът Христос Исус; Който даде Себе Си 
откуп за всички” (1 Тим. 2:5, 6), ако наказанието, което ние заслужавахме, не беше 
нанесено върху Него. Така същият Апостол заявява, че “в Него имаме изкуплението си, 
прощението на греховете” (Кол. 1:14); тоест, че сме оправдани или оневинени пред 
Бога, защото тази кръв служи като умилостивение. С това се съгласява и друг текст, а 
именно, че Той изличи “противния на нас в постановленията му Закон, който беше 
враждебен на нас” (Кол. 2:14). Тези думи означават плащане или обезщетение, което ни 
освобождава от вината. Също има голяма тежест в тези думи на Павел: “Ако правдата 
идва чрез Закон, тогава Христос е умрял напразно” (Гал. 2:21). Защото от това 
заключаваме, че именно от Христос трябва да търсим това, което Законът би дал на 
всеки, който го изпълни; или, което е същото, че чрез Христовата благодат 
придобиваме това, което Бог е обещал в Закона за нашите дела: “Чрез които, ако човек 
прави това, ще живее” (Лев. 18:5). Това също толкова ясно се поучава в разговора в 
Антиохия, когато Павел заявява, “че чрез този човек се проповядва на вас прощение на 
греховете, и че всеки, който вярва, се оправдава пред Него от всичко, от което не сте 
могли да се оправдаете чрез Мойсеевия Закон” (Деян. 13:38, 39). Защото ако спазването 
на Закона е правда, кой може да отрече, че Христос, като пое този товар на Себе Си и 
ни примири с Бога, като че ли сме спазили Закона, заслужи благоволение за нас? От 
същото естество е това, което Павел по-нататък казва на Галатяните: “Бог изпрати Сина 
Си, Който се роди от жена, роди се и под Закона, за да изкупи ония, които бяха под 
Закона” (Гал. 4:4, 5). Защото каква е целта на това покорство, ако не е за да придобие 
оправдание за нас като се зае да изпълни това, което ние сме неспособни да платим? От 
това идва и това вменяване на правда без дела, за което Павел говори (Рим. 4:5), че 



правдата, която се намира само в Христос, е приета така, като че ли е наша собствена 
правда. И определено единствената причина, поради която Христос е наречен наша 
“храна” (Йоан 6:55), е защото в Него намираме същността на живота. И източникът на 
това действие е именно в това, че Божият Син беше разпънат като цена за нашето 
оправдание; както Павел казва, Христос “предаде Себе Си за нас принос и жертва на 
Бога за благоуханна миризма” (Еф. 5:2); и на друго място, Той “беше предаден за 
прегрешенията ни, и възкресен за оправданието ни” (Рим. 4:25). От това се доказва, че 
не само спасението ни е дадено чрез Христос, но и заради Него Бащата сега е примирен 
с нас. Защото не може да има съмнение, че в Него напълно се изпълнява това, което Бог 
заявява чрез Исая в преобраз, “Ще защитя този град, за да го избавя, заради Себе Си и 
заради слугата Ми Давид” (Ис. 37:35). Апостолът е най-добър свидетел за това, когато 
казва, “Греховете ви се простиха заради Неговото име” (1 Йоан 2:12). Защото макар че 
не се казва изрично името на Христос, Йоан по своя обичай Го нарича с местоимението 
“Той” (autos). В същия смисъл нашият Господ заявява, “Както живият Баща Ме е 
пратил, и Аз живея чрез Бащата, така и онзи, който се храни с Мен, ще живее чрез 
Мен” (Йоан 6:57). С това се съгласява и текстът от Павел, “Защото относно Христос, на 
вас е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него” (Филип. 1:29). 

6. Христос не придоби заслуги за Себе Си 

Да изследваме, както правят Ломбард и схоластиците (Sent. Lib. 3 Dist. 18), дали 
Христос е заслужил и за Себе Си, е глупаво любопитство. Също толкова несмислен е и 
техният положителен отговор на този въпрос. Защо е необходимо за единородния 
Божий Син да слезе, за да придобие някакво ново качество за Себе Си? Обяснението, 
което Бог дава за Своето собствено намерение, премахва всяко съмнение. За Бащата не 
се казва, че е мислел за ползите за Своя Син в Неговото служение, а че Го е предал на 
смърт и не Го е пожалил, защото е обикнал света (Рим. 8). Трябва да обърнем внимание 
на пророческите думи: “Роди ни се Син”; “Радвай се много, Сионова дъщерьо; 
възклицавай Ерусалимска дъщерьо, ето, твоят Цар иде при теб” (Ис. 9:6; Зах. 9:9). 
Иначе би било твърде студена препоръка на Божията любов, когато Павел казва, “Бог 
препоръчва Своята към нас любов в това, че докато бяхме още грешници, Христос 
умря за нас” (Рим. 5:8). И така, ние отново заключаваме, че Христос не мислеше за 
Себе Си; и Той изрично потвърждава това, като казва, “Заради тях освещавам Себе Си” 
(Йоан 17:19). Този, Който предаде ползите от Своята святост на други, свидетелствува, 
че не придобива нищо за Себе Си. И със сигурност си заслужава да отбележим, че като 
се посвети изцяло на нашето спасение, Христос като че ли забрави за Себе Си. Нелепо е 
да изкривяваме свидетелството на Павел: “Затова и Бог Го превъзвиши, и Му подари 
името, което над всяко друго име” (Филип. 2:9). Чрез какво служение един човек би 
могъл да заслужи да стане Съдия на света, Началник на ангелите, да придобие 
върховната власт на Бога, и да стане обиталище на това величие, от което всички 
ангелски и човешки добродетели не могат да придобият и една хилядна част? 
Решението е лесно и изчерпателно. Павел не говори за причината за превъзвишаването 
на Христос, а само показва като пример следствията от него за нас. Смисълът не се 
различава от този в един друг текст: “Не трябваше ли Христос да пострада и така да 
влезе в славата Си?” (Лука 24:26). 

 



Книга III. 
 

НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ПОЛУЧАВАМЕ 
ХРИСТОВАТА БЛАГОДАТ: КАКВИ ПОЛЗИ ИМА ЗА 
НАС ОТ НЕЯ И КАКВИ СА СЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕЯ. 

1. Нещата, говорени относно Христос, ни носят ползи чрез тайното действие на 
Духа.  

2. Вярата: Определение за нея и обяснение на качествата й.  
3. Нашето новорождение чрез вяра: Покаяние.  
4. Колко далеч от чистотата на Благовестието е всичко, което софистите в техните 

школи бърборят относно покаянието; разглеждане на изповедта и изкуплението.  
5. Добавките, които те прибавят към изкуплението, а именно, индулгенциите и 

чистилището.  
6. Животът на християнина; и първо, чрез какви аргументи Писанието ни подтиква 

към него.  
7. Обобщение на християнския живот: Отричане от себе си.  
8. Носенето на кръста, част от себеотричането.  
9. Размишление за бъдещия живот.  
10. Как трябва да използваме сегашния живот и неговите обстоятелства.  
11. Оправдание чрез вяра: Първо е определението за понятието и за същността.  
12. Трябва да издигнем умовете си до Божия съдебен престол, за да бъдем твърдо 

уверени в Неговото безплатно оправдание.  
13. Две неща, които трябва да се отбележат при безплатното оправдание.  
14. Началото на оправданието и неговото непрекъснато развитие.  
15. Самохвалството относно заслугите от дела унищожава нашето хваление към 

Бога за това, че ни е дарил правда, както и нашата увереност за спасение.  
16. Опровержение на лъжливите обвинения, с които папистите се опитват да 

хвърлят омраза върху това учение.  
17. Единодушието на обещанията в Закона и в Благовестието.  
18. Праведността от дела се извежда неправилно от наградата за праведността.  
19. Християнската свобода.  
20. Молитвата, която е главното упражняване на вярата, и чрез която всекидневно 

получаваме Божиите дарове.  
21. Вечният избор, с който Бог е предопределил някои за спасение, а други за 

унищожение.  
22. Потвърждаване на това учение със свидетелства от Писанието.  
23. Опровержение на лъжливите обвинения, с които това учение винаги е било 

несправедливо натоварвано.  
24. Изборът е потвърден от Божия призив; нещо повече, нечестивите довеждат 

върху себе си справедливото унищожение, за което са предназначени.  
25. Крайното възкресение.  

   



Глава Първа 

1. ПОЛЗИТЕ ОТ ХРИСТОС СТАВАТ ДОСТЪПНИ ЗА НАС ЧРЕЗ 
ТАЙНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ДУХА. 

Трите главни части на тази глава са: 

I. Тайното действие на Святия Дух, което запечатва нашето спасение, трябва 
първо да бъде разглеждано в Посредника Христос като наша Глава, р. 1 и 2.  

II. Имената, дадени на Святия Дух, показват, че ние ставаме членове на Христос 
чрез Неговата благодат и сила, р. 3.  

III. Тъй като специалното влияние на Святия Дух се изявява в дара на вярата, 
първото е правилно въведение към второто, и така е въведение за втората глава, 
р. 4.  

Раздели. 

1. Святият Дух е връзката, която ни свързва с Христос. Това е резултат от вярата, 
произведена от тайното действие на Святия Дух. Това се вижда ясно от 
Писанието.  

2. В Посредника Христос дарбите на Святия Дух се виждат в цялата тяхна пълнота. 
Каква е целта на това. Защо Святият Дух е наречен Дух на Бащата и на Сина.  

3. Имена на Духа:  
1. Дух на осиновение.  
2. Залог и печат.  
3. Вода.  
4. Живот.  
5. Масло и помазание.  
6. Огън.  
7. Извор.  
8. Божието Слово. Употреба на тези имена.  
4. Тъй като вярата е специално дело на Святия Дух, силата и действието на Святия 

Дух обикновено се приписват на нея.  

1. Святият Дух като връзка, която ни свързва с Христос 

Сега трябва да видим по какъв начин влизаме в притежания на благословенията, 
които Бог е дарил на Своя единороден Син, не за Негова лична употреба, а за да 
обогати бедните и нуждаещите се. И първото нещо, което трябва да обърнем внимание, 
е, че докато сме без Христос и сме отделени от Него, нищо от това, което Той пострада 
и направи за спасението на човешкия род, не е от никаква полза за нас. За да ни предаде 
благословенията, които е получил от Бащата, Той трябва да стане наш и да обитава в 
нас. Затова е наречен наша Глава и първороден между много братя, докато от друга 
страна се казва, че ние сме присадени в Него и облечени в Него, и както казах, това, 
което Той притежава, не е нищо за нас, докато не станем едно с Него. И макар да е 
вярно, че ние го придобиваме чрез вяра, тъй като виждаме, че не всички хора приемат 
предложението на Христос, което се намира в Благовестието, самото естество на 
нещата ни учи да се издигнем по-високо и да изследваме тайното действие на Духа, на 
Когото дължим това, че се наслаждаваме на Христос и всички Негови благословения. 



Вече говорих за вечното естество и божественост на Духа (Книга 1, глава 13, р. 
14, 15); сега нека обърнем внимание на един специален въпрос, че Христос дойде чрез 
вода и кръв, както Духът свидетелствува за Него, за да не загубим ползите от 
спасението, което Той е придобил. Защото както се казва, че има трима свидетели на 
небето, Бащата, Словото и Духа, така също има и трима свидетели на земята, а именно, 
водата, кръвта и Духът. Не е без причина, че два пъти се споменава свидетелството на 
Духа, свидетелство, което е вложено в нашите сърца чрез печат, и така запечатва 
очистването и жертвата на Христос. По тази причина също Петър казва, че вярващите 
са “избрани” “чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с 
кръвта на Исус Христос” (1 Пет. 1:2). С тези думи той ни напомня, че ако не искаме 
проливането на Неговата кръв да е било напразно, нашите души трябва да бъдат измити 
в нея чрез тайното очистване на Святия Дух. По която причина също Павел, говорейки 
за очистването, казва, “но вие измихте себе си, но се осветихте, но се оправдахте в 
името на Господ Исус Христос и в Духа на нашия Бог” (1 Кор. 6:11). Цялото се свежда 
до това, че Святият Дух е връзката, чрез която Христос действително ни свързва със 
Себе Си. Тук можем да споменем това, което се каза в последната Книга относно 
Неговото помазание. 

2. Как и защо Христос беше дарен със Святия Дух 

Но за да имаме по-ясен възглед по тази най-важна тема, трябва да помним, че на 
Христос беше даден Святият Дух по особен начин, а именно, за да ни отдели от света и 
да ни съедини в надеждата за вечно наследство. Затова Духът се нарича Дух на 
освещение, защото Той ни съживява и ни подкрепя, не просто с общата сила, която 
виждаме в целия човешки род, както и в животните, а защото Той е семето и коренът на 
небесния живот в нас. Затова една от най-висшите похвали, които пророците дават за 
Христовото царство, е, че в него Духът ще се излива в богато изобилие. Един от най-
забележителните текстове е този в Йоил, “И след това ще излея Духа Си на всяка твар” 
(Йоил 2:28). Защото макар пророкът като че ли ограничава дарбите на Духа до 
служението на пророкуване, той все пак намеква с преобраз, че чрез просвещението на 
Духа Бог ще създаде за Себе Си ученици, които преди това са били напълно невежи 
относно небесното учение. 

Нещо повече, тъй като Бог ни дарява Святия Дух заради Своя Син, и в същото 
време е вложил в Духа цялата пълнота на Сина, за да бъде служител и дарител на 
Неговата щедрост, той бива наречен веднъж Дух на Бащата, а друг път Дух на Сина: 
“Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой 
няма Христовия Дух, той не е Негов” (Рим. 8:9); и затова ни насърчава да надяваме на 
пълно обновление: “И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от 
мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите 
смъртни тела чрез Духа Си, Кой обитава във вас” (Рим. 8:11). Няма непоследователност 
в това да приписваме славата за тези дарове на Бащата, тъй като Той е техен Създател, 
и в същото време да я приписваме на Христос, в Когото са били положени, за да ги 
дари на Своите хора. Затова Той кани всички, които са жадни, да дойдат при Него и да 
пият (Йоан 7:37). А Павел учи, че “на всеки от нас се дава благодат според мярката на 
това, което Христос ни е дал” (Еф. 4:7). И трябва да помним, че Духът е наречен Дух на 
Христос, не само защото вечното Божие Слово е в Бащата, съединено с Духа, но също 
по отношение на Неговото служение като Посредник; защото, ако не беше дарен със 
силата на Духа, Неговото идване при нас щеше да бъде напразно. В този смисъл Той е 
наречен “последният Адам,” и се казва, че е бил изпратен от небето като “животворящ 



Дух” (1 Кор. 15:45), където Павел противопоставя специалния живот, който Христос 
вдъхва на Своите хора, за да бъдат едно с Него, с животинския живот, който се дава 
дори на невярващите. По същия начин, когато се моли вярващите да имат “благодатта 
на нашия Господ Исус Христос и любовта на Бога,” той в същото време добавя, “ и 
общението на Святия Дух,” без което никой човек не може да вкуси нито бащинското 
благоволение на Бога, нито ползите от Христос. Така също в друг текст той казва, 
“Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух” (Рим. 5:5). 

3. Имена на Святия Дух в Писанието 

Тук ще бъде уместно да посочим имената, които Писанието дава на Духа, когато 
разглежда началото и цялостното обновяване на нашето спасение. 

Първо, Той е наречен “Дух на осиновение,” защото е свидетел за нас на 
незаслужената благодат, с която Бог Баща ни приема в Своя възлюбен и единороден 
Син, за да стане наш Баща и да ни даде смелост за достъп до Него; Той дори ни дава 
самите думи, с които смело да викаме към Него, “Авва, Татко.” 

По същата причина се казва, че Той ни е “запечатал и е дал залога на Духа в 
сърцата ни,” защото като странници в този свят, и хора, които в известен смисъл са 
мъртви, Той така ни съживява отгоре, че да ни увери, че нашето спасение е сигурно в 
ръцете на верния Бог. Затова също се казва за Духа, че е “живот поради правдата.” 

Но тъй като именно това тайно напояване е което ни прави да цъфтим и да 
произвеждаме плод на правда, Той многократно бива описван като вода. Така в Исая се 
казва, “Всеки, който е жаден, да дойде при водите.” И отново, “Ще излея вода върху 
жадния, и потоци върху сухата земя.” На това съответствуват думите на нашия 
Спасител, които по-горе цитирах, “Който е жаден, да дойде при Мен и да пие.” 
Наистина, понякога Той получава това име от Неговото действие на очистване и 
освещение, както в Езекиил, където Господ обещава, “Тогава ще те поръся с чиста 
вода, и ще бъдеш очистен.” 

Тъй като онези, които са поръсени с Духа, са възстановени към пълната сила на 
живота, Той получава имената “масло” и “помазание.” 

От друга страна, тъй като постоянно действува да унищожава пороците на 
нашите страсти и да възпламенява нашите сърца с любов към Бога и благочестие, 
затова получава името “огън.” 

И накрая, той е описан като Извор, от който към нас текат всички небесни 
богатства; или като Ръка, чрез която Бог упражнява Своята сила, защото чрез Неговото 
божествено вдъхновение така вдъхва божествен живот в нас, че ние вече не 
действуваме сами по себе си, а сме управлявани от Неговото движение и действие, така 
че всяко добро в нас е плод на Неговата благодат, докато нашите дарби без Него са 
само умствена тъмнина и извратеност на сърцето. 

Всъщност, вече ясно показахме, че ако умовете ни не са задвижени от Духа, 
Христос е в известен смисъл безполезен за нас, защото гледаме на Него студено като на 
външен, и следователно е далеч от нас. Сега знаем, че Той е безполезен, освен за онези, 
на които е Глава и първороден сред много братя, накратко, за онези, които са облечени 



в Него. Само това единство е причината Спасителят да не е дошъл напразно по 
отношение на нас. Тук също трябва да добавим и този свят брак, чрез който ние 
ставаме кост от костите Му и плът от плътта Му, и така сме едно с Него (Еф. 5:30), 
защото единствено чрез Духа Той ни съединява със Себе Си. Чрез същата благодат и 
сила на Духа ние ставаме Негови членове, така че той ни държи под Себе Си, а ние от 
наша страна Го притежаваме. 

4. Вярата като дело на Духа 

Но тъй като вярата е Негово главно дело, всички онези текстове, които изразяват 
Неговата сила и действие, в голяма степен се отнасят за вярата, тъй като само чрез вяра 
Той ни довежда до светлината на Благовестието, катто Йоан поучава, че на онези, които 
вярват в Христос, е дадено правото “да станат Божии деца, на тези, които вярват в 
Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътско желание, нито от мъжка 
похот, а от Бога” (Йоан 1:12, 13). Противопоставяйки Бога на плът и кръв, той заявява, 
че е свръхестествен дар това, че онези, които иначе биха останали в неверие, са приели 
Христос чрез вяра. Подобен на това е отговорът на нашия Спасител към Петър, “Плът и 
кръв не са ти открили това, а Моят баща, Който е на небето” (Мат. 16:17). Тук само 
накратко споменавам тези неща, тъй като на друго място сме ги разгледали напълно. В 
същия смисъл Павел казва на Ефесяните, “Бяхте запечатани със Святия Дух на 
обещанието” (Еф. 1:13); и така показва, че Той е вътрешният учител, чрез Чието 
действие обещанието за спасение, което иначе само би раздвижило въздуха около 
ушите ни, прониква в нашите умове. По същия начин той казва на Солунците, “Бог 
отначало ви е избрал за спасение чрез освещението на Духа и вярването в истината” (2 
Сол. 2:13); и чрез този текст накратко ни напомня, че самата вяра бива произвеждана 
единствено от Духа. Йоан обяснява това още по-ясно, “И по това познаваме, че Той 
пребъдва в нас, по Духа, Който ни е дал”; и отново, “По това познаваме, че пребъдваме 
в Него и Той в нас, че ни е дал Духа Си” (1 Йоан 3:24; 4:13). Затова, за да даде на 
Своите ученици способността да разбират небесната мъдрост, Христос им обещава 
“Духа на истината, Когото светът не може да приеме” (Йоан 14:17). И Той Му приписва 
като Негово главно служение да напомня нещото, които самият Христос учеше; защото 
светлината напразно се дава на слепия, ако този Дух на разбиране не отвори окото на 
ума му; така че самият Той може правилно да бъде наречен ключ, чрез който се 
отключват съкровищата на небесното царство, и просвещение, окото на ума, чрез което 
имам способността да виждаме; затова Павел така високо хвали служението на Духа (2 
Кор. 3:6), защото учителите биха говорели напразно, ако Христос, вътрешният учител, 
чрез Своя Дух не привлича към Себе Си онези, които са Му дадени от Бащата. 
Следователно, като казахме, че спасението е извършено в Христос, така, за да ни 
направи участници в него, Той ни кръщава “със Святия Дух и с огън” (Лука 3:16), 
просвещавайки ни във вярата на Своето Благовестие, и така ни новоражда като нови 
създания. Като ни очиства така от всяка мръсотия, Той ни посвещава като святи 
храмове на Господа. 

   



Глава Втора 

2. ЗА ВЯРАТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВЯРА. ХАРАКТЕРНИ 
СВОЙСТВА НА ВЯРАТА. 

Тази глава се състои от три главни части: 

I. Кратко обяснение на определени неща, свързани с учението за Вярата, р. 1-14. 
Първо, за предмета на Вярата, р. 1. Второ, за Неосъзнатата Вяра, р. 2-6. Трето, 
Определение за Вярата, р. 7. Четвърто, различни значение на понятието Вяра, р. 
8-13.  

II. Пълно изложение на определението, дадено в седмия раздел, р. 14-40.  
III. Кратко потвърждение на определението чрез властта на един Апостол. 

Взаимната връзка между вяра, надежда и любов, р. 41-43.  

Раздели. 

1. Кратко обобщение на основните точки на цялата дискусия. Темата на тази глава. 
Необходимостта от учение за вярата. Това учение е направено неясно от 
Схоластиците, които правят Бога предмет на вяра, без да се отнасят до Христос. 
Опровержение на Схоластиците с различни текстове.  

2. Опровержение на догмата за неосъзнатата вяра. Тя унищожава вярата, която се 
състои в познание на Божията воля. Каква е тази воля и колко е необходимо 
познанието за нея.  

3. Ние вярваме, и ще продължим да вярваме неосъзнато в много неща. Вярата, 
обаче, се състои в познание за Бога и Христос, а не в обожествяване на 
Църквата. Друго опровержение от нелепостите, до които води тази догма.  

4. В какъв смисъл може да се каже, че нашата вяра е неосъзната. Примери в 
Апостолите, в святите жени и във всички вярващи.  

5. При някои хора вярата е неосъзната, като подготовка за вярата. Но това много се 
различава от неосъзнатата вяра на Схоластиците.  

6. Връзката между Божието Слово и вярата е, че Словото е извор и основа на 
вярата, и огледало, в което тя вижда Бога. Потвърждение от различни текстове 
от Писанието. Без познание за света не може да има вяра. Обобщение на спора 
за схоластичното учение за неосъзнатата вяра.  

7. Според Божието Слово, за какво точно се отнася вярата, а именно, обещанието 
за благодатта в Христос, ако бъде прието с вяра. Правилното определение за 
вяра.  

8. Опровержение на схоластичното разграничение между формирана и 
неформирана вяра чрез разглеждане на естеството на вярата, която като дар от 
Духа не може да бъде отделена от праведното поклонение.  

9. Възражение от един текст на Павел. Отговор. Грешката на Схоластиците да 
дават само едно значение на вярата, докато тя има много значения. 
Свидетелството на вярата е неправилно приписвано на две групи хора.  

10. Какъв трябва да бъде нашият възглед. Кои са тези, които вярват само за кратко 
време. Вярата на лицемерите. С кого можем да ги сравняваме.  

11. Защо на нечестивите се приписва вяра. Възражение. Отговор. Какво е 
осъзнаването на благодатта в нечестивите. Как избраните биват разграничавани 
от нечестивите.  



12. Защо вярата е временна в нечестивите, а твърда и вечна в избраните. Обяснение 
на случая с нечестивите. Пример. Защо Бог се гневи на Своите деца. В какъв 
смисъл се казва, че мнозина отпадат от вярата.  

13. Различни значение на думата “вяра.”  
1. Твърдост във вярата.  
2. Понякога е ограничена до конкретен предмет.  
3. Означава служението на свидетелството, с което биваме наставлявани във 

вярата.  
14. Обяснение на определението за вярата в шест основни точки.  

1. Какво имах предвид под “познание” в определението.  
15. Защо това познание трябва да бъде уверено и твърдо. Причина от разглеждане 

на нашата слабост. Друга причина от сигурността на Божиите обещания.  
16. Главното в тази увереност. Следствията от нея. Описание на истинския вярващ.  
17. Възражение срещу тази увереност. Отговор. Потвърждение на отговора от 

примера на Давид. Допълнение от противоположния пример на Ахав. Също и от 
взаимния опит и молитвите на вярващите.  

18. Поради тази причина е описана войната между плътта и Духа в душата на 
вярващия. Целта на тази война, победата на вярата.  

19. Като цяло, вярата на избраните е сигурна и без съмнение. Потвърждение от 
сравнение.  

20. Друго потвърждение от свидетелството на един Апостол, от което става явно, че 
макар вярата на избраните да е все още несъвършена, тя пак е твърда и сигурна.  

21. По-пълно обяснение на естеството на вярата.  
1. Когато вярващият бъде разтърсен от страх, той се приютява в лоното на 

милостивия Бог.  
2. Дори когато Бог е гневен, той не бяга от Него, а се надява на Него.  
3. Не позволява на неверието да владее сърцето му.  
4. Противопоставя се на неверието и никога не бива напълно изгубен.  
5. Вярата, колкото и често да бива атакувана, накрая винаги побеждава.  

22. Друг вид страх, идващ от разбирането за Божието осъждение върху нечестивите. 
Вярата преодолява и този страх. Примери как този страх, когато бъде поставен 
пред вярващите, подтиска надменността и утвърждава тяхната вяра в Бога.  

23. Няма противоречие срещу това в увещанието на Апостола да изработваме 
нашето спасение със страх и трепет. Страхът и вярата са взаимно свързани. 
Потвърждение от думите на един Пророк.  

24. Това учение не подкрепя заблудата на онези, които бълнуват за увереност, 
смесена с неверие. Опровержение на тази заблуда от разглеждане на величието 
на Христос, Който обитава в нас. Обръщане на аргумента. Потвърждение на 
опровержението от авторитета на един Апостол. Какво трябва да вярваме по 
този въпрос.  

25. Потвърждение на предходното заключение от един текст на Бернар.  
26. Истинският страх се причинява по два начина, а именно, когато сме задължени 

да почитаме Бога като Баща, и да Го почитаме като Господар.  
27. Възражение от един текст в Апостол Йоан. Отговор, основан върху 

разграничението между синовен и робски страх.  
28. Каква връзката между вярата и Божието благоволение. Какво се разбира под 

това благоволение. Потвърждение от Давид и Павел.  
29. За незаслуженото Обещание, което е основата на Вярата. Причини. 

Потвърждение.  



30. Така, като търси незаслуженото Обещание в Благовестието, вярата остава 
неразделена. Причина. Заключение, потвърдено от друга причина.  

31. Божието Слово е опора и корен на вярата. Словото свидетелствува за Божията 
доброта и милост. По какъв начин вярата е свързана с Божията сила. Обяснение 
на различни текстове от Исая, които призовават праведните да гледат Божията 
сила. Други текстове от Давид. Трябва да внимаваме да не преминаваме 
границите, определени от Словото, за да не позволяваме на лъжливата ревност 
да ни отклони, както направи със Сара, Ревека и Исак. По този начин вярата 
бива заглушена, макар и не унищожена. Не трябва да се отделяме нито на йота 
от Божието Слово.  

32. Всички обещания се съдържат в Христос. Отговор на две възражения. Трето 
възражение от пример. Отговор, обясняващ вярата на Нееман, Корнилий и 
евнуха.  

33. Вярата е изявена на нашите умове и запечатана в нашите сърца от Святия Дух.  
1. Умът е така очистен, че има желание за Божията истина.  
2. Така умът бива утвърден в истината чрез действието на Святия Дух.  

34. Доказателства за горното.  
1. От логиката.  
2. От Писанието.  
3. От примери.  
4. По аналогия.  

35. Продължение на доказателствата.  

5. От превъзходните качества на вярата.  
6. От един известен текст от Августин.  

36. Доказателство за горното чрез аргумента a minore ad majus. Защо Духът е 
наречен печат, залог и Дух на обещание.  

37. Понякога вярващите биват разтърсени, но не така, че да загинат. Те в крайна 
сметка преодоляват своите изпитания и стават утвърдени. Доказателства от 
Писанието.  

38. Възражение на Схоластиците. Отговор. Опит за подкрепа на възражението от 
един текст в Еклисиаст. Отговор, обясняващ значението на текста.  

39. Друго възражение, обвиняващо избраните в Христос в безразсъдство и 
надменност. Отговор. Потвърждение на отговора от различни текстове от 
Апостол Павел. Също от Йоан и Исая.  

40. Трето възражение, опровергаващо устояването на избраните до края. Отговор от 
един Апостол. Обобщение на опровержението.  

41. Определението за вярата е в съгласие с даденото от Апостола в Евреи. 
Обяснение на това определение. Опровержение на схоластичната заблуда, че 
любовта предшествува вярата и надеждата.  

42. Надеждата е неразделният другар на истинската вяра. Причини. Връзката между 
вярата и надеждата. Те взаимно се подкрепят една друга. От различните форми 
на изкушението е очевидно, че помощта на надеждата е необходима за 
утвърждаването на вярата.  

43. Понятията вяра и надежда понякога биват обърквани. Опровержение на 
Схоластиците, които приписват двойна основа на надеждата, а именно, Божията 
благодат и заслугата от дела.  

  



1. Предметът на вярата в Христос 

Всички тези неща ще бъдат ясно разбрани, след като дадем по-ясно определение 
за вяра, така че да дадем на читателите възможност да схванат нейното естество и сила. 
Затова е важно да си припомним това, което преди научихме, първо, че тъй като Бог 
чрез Своя Закон предписва какво трябва да правим, всяко непокорство ни подлага на 
ужасното осъждение на вечната смърт, която Законът заявява. Второ, тъй като е не 
само трудно, но и напълно извън нашата сила и способност да изпълним изискванията 
на Закона, ако гледаме само на себе си и разсъдим кое се дължи на нашите заслуги, не 
остава никаква основа за надежда, но оставаме забравени от Бога под товара на вечната 
смърт. Трето, че има само един начин за избавление, който може да ни освободи от 
това нещастно състояние, а именно, когато се яви Изкупителят Христос, чрез Чиято 
ръка нашият Небесен Баща, поради безкрайната Си доброта и милост, е благоволил да 
ни помогне, ако ние с истинска вяра прегърнем Неговата милост и с твърда надежда 
уповаваме в нея. Тук е уместно да разгледаме естеството на тази вяра, чрез която 
осиновените в Божието семейство придобиват небесното царство. Очевидно е, че за 
постигането на такава велика цел не е достатъчно някакво обикновено мнение или 
възглед. И поради гибелните заблуди, под които много хора днес се мъчат, е 
необходимо още по-голямо внимание и прилежност в разглеждането на истинското 
естество на вярата. Много хора, като чуят тази дума, си мислят, че тя не означава нищо 
повече от определено общо съгласие с разказа на Евангелието; та дори когато 
предметът на вярата се разглежда от Схоластиците просто като представяне на Бога 
като неин предмет, чрез празни мъдрувания, както показахме на друго място (Книга 2, 
глава 6, р. 4), те гонят нещастните души от правилния път, вместо да ги насочват по 
него. Защото като виждаме, че Бог обитава в непристъпна светлина, Христос трябва да 
се намеси. Затова той нарича Себе Си “светлина на света”; и на друго място, “пътят, 
истината и животът.” Никой не идва при Бащата (Който е извор на живота) освен чрез 
Него; защото “никой не познава Бащата освен чрез Сина, и този, на когото Синът е 
благоволил да Го открие.” По тази причина Павел заявява, “Всичко считам за загуба 
пред превъзходството да познавам Христос Исус, моя Господар.” В двадесетата глава 
на Деяния той заявява, че е проповядвал “вяра към нашия Господ Исус Христос”; а на 
друго място казва как Христос му говори: “Затова ти се явих, за да те направя служител 
и свидетел”; “като те избавям от народа и от езичниците, при които те изпращам”; “за 
получат прошка на греховете и наследство сред осветените чрез вяра в Мен.” Нататък 
Павел заявява, че в личността на Христос ни е изявена видимо Божията слава, или, 
което е същото, имаме “светлината на познанието за Божията слава в личността на 
Исус Христос.” Наистина, вярно е, че тази вяра се отнася само за Бога; но към това 
трябва да добавим, че тя признава Исус Христос, Когото Той е пратил. Бог би останал 
далеч от нас, скрит от нас, ако не бяхме осветени чрез светлината на Христос. Всичко, 
което Бащата има, е вложил в Своя единороден Син, за да изяви Себе Си в Него, и така 
чрез даването на благословенията да изяви истинския образ на Своята слава. Тъй като, 
както казахме, трябва да бъдем водени от Духа и така подтиквани да търсим Христос, 
така също трябва да помним, че не трябва да търсим невидимия Баща на друго място 
освен в този образ. По тази причина Августин, когато разглежда предмета на вярата 
(De Civitate Dei, lib. 11, ch. 2), казва много красиво, “Това, което трябва да знаем, е 
накъде да вървим и по какъв път”; и незабавно след това заключава, че “най-сигурният 
начин да избягваме всякакви заблуди, е да познаваме Него, Който е едновременно Бог и 
човек. Ние се стремим към Бога, и вървим чрез човека, и тези двамата се намират само 
в Христос.” Павел, когато проповядва вяра към Бога, със сигурност не възнамерява да 
отрича това, което често ни внушава, а именно, че вярата има своята здрава основа в 



Христос. Петър най-уместно свързва двете, като казва, че чрез Него “ние вярваме в 
Бога” (1 Пет. 1:21). 

(Вярата означава познание; истинското учение бива заглушено от 
схоластичния възглед за неосъзнатата вяра, 2-5) 

2. Вярата е основана върху познание, не върху благочестиво невежество 

Затова трябва да обвиним Схоластиците в това зло, както в много други, че 
някак спускат завеса пред Христос, без Когото, ако нашите очи не са обърнати пряко 
към Него, ние винаги ще се лутаме през много лабиринти. Но освен че осакатяват и 
почти унищожават вярата чрез своето неясно определение, те са изобретили лъжата за 
неосъзнатата вяра, с което понятие те украсяват чудовищното невежество и 
заблуждават нещастните хора към тяхното унищожение. За да заявя нещата още по-
истинно и по-ясно, тази лъжа не само погребва истинската вяра, но и напълно я 
унищожава. Това е вяра, която не разбира нищо, а просто подчинява възгледите на 
човека на Църквата. Вярата не се състои в невежество, а в познание – познание не само 
за Бога, но и за Божията воля. Ние не придобиваме спасение защото сме готови да 
приемем всяка заповед на Църквата като истинна, или защото оставяме на Църквата 
властта да изпитва и налага вяра; а когато признаваме Бога за милостив Баща чрез 
примирението, извършено от Христос, и признаваме Христос като предаден за нас за 
правда, освещение и живот. Чрез това познание, казвам аз, а не чрез подчиняване на 
нашите възгледи, придобиваме достъп до небесното царство. Защото когато Апостолът 
казва, “Със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява” 
(Рим. 10:10); той показва, че не е достатъчно да вярваме неосъзнато без да разбираме 
или дори без да изследваме. Необходимо е ясно осъзнаване на Божията доброта, в 
която се състои нашата правда. 

3. Римското учение за “неосъзната” вяра е по естество лъжливо 

Наистина, не отричам (толкова сме потънали в нашето невежество), че много 
неща са и ще бъдат напълно скрити за нас, докато оставяме този товар на плътта и се 
приближаваме до Божието присъствие. В такива случаи е най-добре да възпираме 
нашата преценка и да сме готови да запазим единството в Църквата. Но е напълно 
нелепо заради това условие да украсяваме с името “вяра” невежеството, подкрепено от 
смирение. Вярата се състои в познание за Бога и Христос (Йоан 17:3), не в 
обожествяване на Църквата. И ще видим какъв лабиринт са съставили те от тази 
неосъзната вяра – всяко нещо, понякога дори най-чудовищните заблуди, бива 
безразборно приемано от невежите като пророчество, стига да бъде представено чрез 
името на Църквата. И макар тази безразсъдна измислица да е най-сигурната пропаст 
към унищожението, тя бива оправдавана на основата на добавеното условие, че не 
вярва уверено в нищо, ако то не е вярата на Църквата. Така те твърдят, че намират 
истина в лъжата, светлина в тъмнината, истинско познание в невежеството. За да не 
прахосваме повече време да опровергаваме тези възгледи, ние просто съветваме 
читателя да ги сравни с нашите възгледи. Самата яснота на истината ще даде 
достатъчно опровержение. Защото въпросът, който те задават, не е дали може да има 
неосъзната вяра с много остатъци от невежество, а твърдят, че хора, които живеят и 
съзнателно се впускат в глупаво невежество, имат истинска вяра, стига по отношение 
на непознатите неща да се съгласяват с властта и преценката на Църквата; като че ли 
Писанието не ни учи навсякъде, че вярата е свързана с разбиране. 



4. Дори правилната вяра е понякога примесена със заблуда и неверие 

Наистина признаваме, че докато сме пътници в този свят, вярата е неосъзната, не 
само защото все още много неща са скрити от нас, но защото като сме в мъглите на 
заблудата, не може да познаем всичко. Най-висшата мъдрост, дори за този, който е 
достигнал най-голямо съвършенство, е да вървим напред и да се стремим да 
напредваме в дух на спокойствие и желание за учение. Затова Павел увещава 
вярващите да очакват още просветление във всяко нещо, в което се различават един с 
друг (Фил. 3:15). И определено опитът ни учи, че докато сме в плътта, постигаме по-
малко, отколкото бихме желали. В нашето всекидневно четене не разбираме много 
неясни текстове, които ни изобличават в невежество. С тази юзда Бог ни държи 
смирени, давайки на всеки мярка на вярата, та всеки учител, колкото и превъзходен да 
е, да бъде готов да се учи. Удивителни примери за тази неосъзната вяра могат да се 
видят в учениците на Христос преди да бъдат напълно просветени. Виждаме с какви 
трудности научават те първите принципи, колко се колебаят в най-малките неща, как 
напредват съвсем малко, дори когато биват насърчавани от самия Учител; та дори 
когато бягат към гроба след свидетелството на жените, възкресението на техния Учител 
им изглежда като сън. Тъй като Христос преди това свидетелствува за тяхната вяра, не 
можем да кажем, че те са напълно лишени от нея; та ако не бяха уверени, че Христос 
ще възкръсне, цялата им ревност би изчезнала. И не от суеверие жените приготвяха 
благоухания за да увият мъртвото тяло, за чието възкресение не са се надявали; но 
макар да вярваха на думите на Този, за Когото знаеха, че е истинен, пак невежеството, 
което все още държеше техните умове, скри тяхната вяра в тъмнина и ги остави 
удивени. Затова се казва, че те са повярвали едва когато действително са осъзнали 
истината на това, което Христос говори; не че тогава са започнали да вярват, а семето 
на скритата вяра, което е било като мъртво в техните сърца, е пораснало в пълна сила. 
Следователно те са имали истинска, но неосъзната вяра, като почтително приеха 
Христос като единствен Учител. Бивайки научени от Него, те станаха уверени, че Той 
начинателят на тяхното спасение; накрая повярваха, че е слязъл от небето да събере 
ученици и да ги вземе на небето чрез благодатта на Бащата. Не може да има по-ясно 
доказателство от това, че във всички хора вярата винаги е примесена с неверие. 

5. “Неосъзнатата” вяра като предпоставка за вярата 

Можем също да наречем тяхната вяра неосъзната в смисъл, че не е нищо друго 
освен подготовка за вярата. Евангелистите описват много хора като повярвали, макар 
че те просто са били подтикнати към възхищение от чудесата и не са отишли по-далеч 
от това да вярват, че Христос е обещаният Месия, без въобще да бъдат изпълнени от 
учението на Благовестието. Страхът, който ги беше обхванал и който ги направи да се 
покорят съзнателно на Христос, е украсен с названието “вяра,” макар той да беше само 
начало на вярата. Така Евангелистът казва за благородника, който повярва в обещаното 
изцеление на своя син (Йоан 4:53), се като се върна у дома, повярва; тоест, първо е 
приел думите от устата на Христос като пророчески отговор, а след това се е подчинил 
на Неговата власт и е приел Неговото учение. Макар че може да се отправи 
забележката, че той беше смирен и готов да се учи, пак думата “повярва” в първия стих 
означава конкретна вяра, а в следващия го нарежда сред онези сред онези ученици, 
които са посветили себе си на Христос. Подобен на това е и примерът, който Йоан дава 
за самаряните, които повярваха на жената и бързо отидоха да видят Христос; но след 
като Го чуха да говори, заявиха, “Ние вярваме, но вече не поради твоето говорене, а 
понеже сами чухме и знаем, че Той наистина е Христос, Спасителят на света” (Йоан 



4:42). От тези текстове е очевидно, че дори онези, които още не са били приели 
първоначалните учения, ако са готови да се покорят, са наречени вярващи, не в пълния 
смисъл, а защото Бог в добротата Си благоволи да почита така техните благочестиви 
чувства. Но това смирение, заедно с желание за израстване, е много различно от 
чудовищното невежество, в което се впускат онези, които се задоволяват с 
неосъзнатата вяра на папистите. Ако Павел сурово осъжда онези, които “винаги се 
учат, но никога не достигат до познание на истината,” колко по-остро трябва да бъдат 
смъмряни онези, които съзнателно се стремят да не знаят нищо? 

(Връзката на вярата със Словото и кратко определение за вяра, 6-7) 

6. Вярата е основана върху Божието Слово 

Истинското познание за Христос се състои в това да Го приемем такъв, какъвто 
ни е даден от Бащата, а именно, като Носител на Благовестието. Защото, тъй като Той е 
определен за цел на нашата вяра, така ние не можем да отидем пряко при Бащата, освен 
под ръководството на Благовестието. В него съвсем сигурно са ни представени 
богатствата на благодатта. Ако те остават затворени, Христос няма полза за нас. Затова 
Павел прави вярата неразделен другар на учението в тези думи, “Но вие не сте познали 
така Христос; понеже сте чули, и сте научени от Него (както е истината в Исус)” (Еф. 
4:20, 21). Все пак аз не ограничавам вярата в Благовестието в такъв смисъл, че да не 
признавам, че на Мойсей и Пророците е било казано достатъчно, за да образува основа 
на вярата; но тъй като Благовестието изявява пълното откровение за Христос, Павел 
правилно го нарича учение на вярата (1 Тим. 4:6). По тази причина той също на друго 
място казва, че с идването на вярата беше премахнат Законът (Рим. 10:4), включително 
с новия и необичаен начин на поучение, чрез който Христос от времето на Своето 
изявяване като великия Учител, даде по-пълно описание на милостта на Бащата и 
свидетелствува по-сигурно за нашето спасение. Но един по-лесен и по-подходящ метод 
ще бъде да слезем от общото към конкретното. Първо, трябва да помним, че има 
неразделно отношение между вярата и Словото, и тези не могат да бъдат разделени 
едно от друго, както лъчите на светлината не могат да бъдат разделени от слънцето. 
Затова в Исая Господ възкликва, “Послушайте, и душата ви ще живее” (Ис. 55:3). А 
Йоан показва този същия извор на вярата в следните думи, “А тези са написани, за да 
повярвате” (Йоан 20:31). Псалмистът също, когато увещава хората към вяра, казва, 
“Днес ако чуете гласа Му” (Пс 95:7), като чуването е условие за повярване. Накрая, в 
Исая Господ различава членовете на Църквата от външните чрез този белег, “Всичките 
ти деца ще бъдат научени от Господа” (Ис. 54:13); защото ако ползите бяха за всички, 
защо трябва да отправя Своите думи само към някои хора? В съответствие с това 
Евангелистите единодушно използват думите “вярващи” и “ученици” като синоними. 
Особено Лука прави това в няколко текста в Деяния. Той дори използва думата 
“ученик” за жена (Деян. 9:36). Следователно, ако вярата се отклони дори най-малко от 
целта, към която трябва да се стреми, тя не запазва своето естество, а става несмислено 
лековерие и празно скитане на ума. Едно и също Слово е основата, на която тя лежи и 
бива поддържана. Когато се отклони от него, тя пада. Следователно, отнемете Словото, 
и няма да остане никаква вяра. Тук не разглеждаме дали е необходимо човешко 
служение, за да се разпространява Божието Слово, чрез което се поражда вярата (ще 
разгледаме това на друго място); а казваме, че самото Слово, по какъвто и начин да е 
достигнало до нас, е като огледало, в което вярата вижда Бога. И така, независимо дали 
Бог използва посредничеството на хора или действува пряко чрез Своята власт, именно 
чрез Своето Слово Той изявява Себе Си на онези, които е определил да привлече при 



Себе Си. Затова Павел определя вярата като покорството, което се дава в Благовестието 
(Фил. 2:17). Защото вярата включва не само познанието, че има Бог, но също, и дори 
по-важно, осъзнаване на Неговата воля за нас. За нас е важно да знаем не само какъв е 
Бог сам по Себе Си, но също и какъв е неговият характер, както е благоволил да ни го 
изяви. Така виждаме, че вярата е познание на Божията воля към нас, определена в 
Божието Слово. И нейната основа е предварителна убеденост в Божията истина. Докато 
умът ви съдържа какви да е съмнения относно верността на Словото, властта на 
Словото ще бъде слаба и несигурна, или Словото няма да има никаква власт. Също, не 
е достатъчно да вярваме, че Бог е истинен и не може да лъже или да заблуждава, ако не 
сте твърдо убедени, че всяко слово, което излиза от Него, е свята, ненарушима истина. 

7. Вярата произлиза от Божието обещание за благодат в Христос 

Но тъй като човешкото сърце не бива подтикнато към вяра от всяко Божие 
Слово, ние все пак трябва да разгледаме според Словото за какво се отнася вярата. 
Думите на Бога към Адам бяха, “Непременно ще умрете” (Бит. 2:17); а към Каин, 
“Гласът на братовата ти кръв вика към Мен от земята” (Бит. 4:10); но тези думи, вместо 
да утвърдят вярата, само я разрушават. В същото време не отричаме, че действието на 
вярата е да се съгласява с Божията истина винаги, по какъвто и начин да е изявена тя; 
ние само изследваме какво вярата може да намери в Божието Слово, на което може да 
се облегне и да уповава. Когато съвестта вижда само гняв и негодувание, какво друго 
може да направи, освен да трепери и да се бои? И какво друго да направи, освен да 
отрича Бога, от Когото се страхува? Но вярата трябва да търси Бога, не да Го отрича. 
Затова е очевидно, че все още не сме съставили цялостно определение за вяра, тъй като 
е невъзможно да дадем определение за всяко познание на Божията воля. Трябва ли 
тогава да заменим “воля,” която често е посланик на лоши вести и вестител на ужас, с 
Божието благоволение или милост? Несъмнено, по този начин се приближаваме до 
естеството на вярата. Защото ние всички биваме привлечени да търсим Бога, когато ни 
се казва, че нашата безопасност е скрита в Него; и биваме утвърдени в това, когато Той 
заявява, че се грижи и се интересува от нашето благосъстояние. Затова се нуждаем от 
щедрото обещание, в което Той свидетелствува, че е милостив Баща, тъй като няма 
друг начин, по който да достигнем при Него, тъй като обещанието е единственият 
начин, по който може да бъде привлечено човешкото сърце. По тази причина навсякъде 
в Псалмите двете неща, милостта и истината, са свързани във взаимна връзка едно с 
друго. Защото за нас би било безполезно да знаем, че Бог е истинен, ако Той в Своята 
милост не ни привлича при Себе Си; нито можем сами по себе си да приемем Неговата 
милост, ако Той явно не ни я предлага. “Верността Ти и спасението Ти съм изявил; не 
съм утаил Твоето милосърдие и Твоята истина от голямо събрание. Господи, не 
задържай благите Си милости от мен; Твоето милосърдие и Твоята истина нека ме 
пазят винаги” (Пс. 40:10, 11). “Господи, Твоето милосърдие стига до небето, верността 
Ти до облаците” (Пс. 36:5). “Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност към 
онези, които пазят завета Му и изявлението Му” (Пс. 25:10). “Защото милостта Му към 
нас е голяма, и верността на Господа трае до века” (Пс. 117:2). “И ще славя Твоето име 
за милосърдието Ти и за верността Ти” (Пс. 138:2). Няма нужда да цитирам какво се 
казва в Пророците за това, че Бог е милостив и верен в Своите обещания. За нас би 
било нелепо да вярваме, чеБог е милостив към нас, ако нямахме Неговото собствено 
свидетелство, и ако Той първо не ни привлече към Себе Си, което не оставя никакво 
съмнение или несигурност относно Неговата воля. Вече видяхме, че Христос е 
единственият залог за любовта, защото без него всички неща, земните и небесните, 
говорят за омраза и гняв. Също видяхме, че тъй като познанието за Божията доброта не 



може да има смисъл за нас, ако не ни води да уповаваме на нея, ние трябва да 
изключим познанието, което е примесено със съмнение – познание, което не само не е 
утвърдено, но и постоянно се колебае. Но човешкият ум, когато е заслепен и помрачен, 
е много далеч от способността да се издигне до правилно познание на Божията воля; а 
сърцето, колебаещо се в постоянно съмнение, не може да уповава уверено в такова 
познание. Затова, за да имаме пълно доверие на Божието Слово, нещо външно трябва 
да просвети ума и да утвърди сърцето. И така, ще имаме пълно определение за вяра, ако 
кажем, че тя е пълно и сигурно познание за Божието благоволение към нас, основано 
върху истината на незаслуженото обещание в Христос, изявено на нашите умове и 
запечатано в нашите сърца чрез Святия Дух. 

(Различни неприемливи определения за думата “вяра,” 8-13) 

8. “Формирана” и “неформирана” вяра 

Но преди да продължа, ще бъде необходимо да направя някои предварителни 
бележки с цел да премахна трудностите, с които читателят би могъл да се сблъска. 
Първо, трябва да опровергая безплодното разграничение на Схоластиците между 
формирана и неформирана вяра. Защото те си въобразяват, че хората, които нямат 
страх от Бога и нямат чувство за благочестие, могат да вярват всичко, което е 
необходимо за спасението; като че ли Святият Дух не е свидетел за нашето 
осиновяване като просвещава сърцата ни във вяра. Въпреки това, макар че цялото 
Писание е против тях, те догматично приписват названието “вяра” на умствен възглед, 
лишен от страх от Бога. Не е необходимо да отиваме твърде далеч в опровергаване на 
тяхното определение, освен просто да изявим естеството на вярата, както е заявено в 
Божието Слово. От това ясно ще се види колко неумело и глупаво те бърборят, а не 
разсъждават по тази тема. Вече направих това отчасти, а по-късно ще добавя 
останалото на съответното място. Засега ще кажа, че не мога да си представя нищо по-
нелепо от тяхната измислица. Те настояват, че вярата е умствено съгласие, с което 
всеки, който презира Бога, може да придобие това, което Писанието дава. Но ние 
трябва първо да видим дали някой може чрез своята собствена сила да придобие вяра, 
или Святият Дух чрез вярата става свидетел на осиновението. Затова тяхното е 
детинско заяждане да изследват дали вярата, формирана от последващото качество на 
любовта, е същата, или различна и нова вяра. Като говорят по този начин, те показват 
ясно, че никога не са мислели за специалния дар на Духа; тъй като една от основните 
съставни части на вярата е примирението, което приближава човека до Бога. Ако бяха 
размишлявали прилежно върху думите на Павел, “Със сърце човек вярва и се 
оправдава” (Рим. 10:10), те биха престанали да бълнуват за това неестествено 
разделение. Има един аргумент, който трябва веднага да прекрати спора, а именно, че 
самото умствено съгласие (както вече отбелязах, и по-нататък напълно ще покажа) е 
повече въпрос на сърцето, а не ума, на чувствата, а не на разума. По тази причина то се 
нарича “покорството на вярата” (Рим. 1:5), което Господ предпочита пред всякакви 
други служения, и правилно, тъй като нищо не е по-ценно за Него от Неговата истина, 
която според Йоан е подписана и подпечатана от вярващите (Йоан 3:33). Тъй като не 
може да има съмнение по този въпрос, ние накратко заключаваме, че те говорят нелепо, 
когато твърдят, че вярата се формира с добавянето на благочестиви чувства като 
допълнение към умственото съгласие, тъй като самото умствено съгласие, поне както 
Писанието го описва, се състои в благочестиви чувства. Но ние имаме и още по-ясен 
аргумент. Тъй като вярата приема Христос такъв, какъвто ни е даден от Бащата, и Той 
ни е даден не само за нашето оправдание, за прошка на греховете и за мир, но също за 



освещение, като извор на жива вода, сигурно е, че никой човек не Може да Го познава 
правилно без в същото време да приеме освещението от Духа; или, да го кажем по-
ясно, вярата се състои в познание за Христос; Христос не може да бъде познат без 
освещението от Неговия Дух; следователно вярата не може да бъде отделена от 
благочестивите чувства. 

9. 1 Коринтяни 13:2 – доказателство за разликата между “формирана” и 
“неформирана” вяра 

В своя опит да осакатят вярата като я лишава от любовта, те имат навика да 
настояват на думите на Павел, “И ако имам пълна вяра, така че и планини да 
премествам, а любов нямам, нищо не съм” (1 Кор. 13:2). Но те не размишляват каква е 
вярата, за която говори тук Апостолът. Като разглежда в предишната глава различните 
дарби на Духа (1 Кор. 12:10), включително многообразието от езици, чудеса и 
пророчества, и увещава коринтяните да следват по-добрите дарби, с други думи, онези 
дарби, от които цялото тяло на Църквата ще има по-голяма полза, той добавя, “А при 
все това аз ви показвам един превъзходен път” (1 Кор. 12:31). Всички други дарби, 
колкото и прекрасни да са сами по себе си, нямат стойност, ако не са подчинени на 
любовта. Те са дадени за назиданието на Църквата, и ако не бъдат приложени по 
правилния начин, не могат да постигнат своята цел. За да докаже това, той възприема 
едно разграничение, повтаряйки същите дарби, които е споменал по-горе, но с 
различни имена. Чудесата и вярата са използвани за означаване на едно и също нещо, а 
именно, властта за вършене на чудеса. И така, като виждаме, че тази чудодейна власт 
или вяра е особен дар от Бога, който нечестивият може да притежава и да 
злоупотребява с него, като дара на езиците, пророчеството или други дарби, не е 
странно, че го отделя от любовта. Цялата им заблуда се състои в това, че докато 
понятието “вяра” има различни значения, те пренебрегват това разнообразие и спорят, 
като че ли значението на думата винаги е едно и също. На друго място ще разгледаме 
текста в Яков, чрез който те се опитват да защитават своята заблуда (глава 17, р. 11). 
Като разглеждаме вярата, ние признаваме, че тази дума има разнообразие от значения; 
но когато нашата цел е да покажем какво познание за Бога имат нечестивите, ние 
твърдим според Писанието, че само праведните имат вяра. Несъмнено множество хора 
вярват, че има Бог, и признават истинността на разказа на Евангелието и на други части 
от Писанието, по същия начин, по който вярват в описания на минали събития или 
събития, които те действително са видели. Има дори някои, които отиват по-далеч: Те 
приемат Божието Слово за непогрешимо пророчество; те не отхвърлят напълно 
неговите предписания, но до известна степен са водени от неговите заплахи и 
обещания. На такива се приписва свидетелството на вярата, но само условно; защото те 
не обиждат, не отричат и не осъждат открито Божието Слово, но показват някакво 
подобие на покорство. 

10. Това, което се нарича “неформирана” вяра, е само илюзия за вяра 

Но тъй като тази сянка или подобие на вяра е само за миг, то не заслужава името 
“вяра.” Скоро ще обясним подробно колко много се различава това от истинската вяра. 
Но тук можем само бегло да го покажем. За Симон Магьосника се казва, че е повярвал, 
но скоро е дал доказателство за своето неверие (Деян. 8:13-18). По отношение на 
приписваната му вяра, ние не смятаме, както някои правят, че той просто е симулира 
вяра, която не е съществувала в неговото сърце; по-скоро смятаме, че, впечатлен от 
величието на Благовестието, той е допуснал някакво умствено съгласие и така е 



признал Христос за начинател на живота и спасението, и така съзнателно е повярвал в 
Неговото име. По същия начин, в Евангелието на Лука, се казва за онези, в които 
семето на Словото бива задушено преди да даде плод, или в които поради плитките 
корени бързо увяхва, че са повярвали за малко време. Не се съмняваме, че такива хора 
искрено приемат Словото с някаква готовност и имат някакво усещане за Неговата 
божествена сила, така че налагат някакво лъжливо подобие на вяра не само върху 
хората, но и върху самите себе си. Те си въобразяват, че почитанието, което отдават на 
Словото, е истинско благочестие, защото не си представят нечестието по друг начин 
освен като открито и гласно презрение. Но каквото и да е това умствено съгласие, то по 
никакъв начин не прониква в сърцето, за да се установи там. Макар понякога да 
изглежда, че е пуснало някакви корени, в тези корени няма никакъв живот. В 
човешкото сърце има толкова скривалища за суетата, толкова убежища за лъжата, така 
е покрито в измама и лицемерие, че често заблуждава само себе си. Нека онези, които 
се хвалят с такива подобия на вяра, да знаят, че в това отношение те не са по никакъв 
начин по-добри от демоните. Една част от тях, наистина, превъзхожда демоните, тъй 
като са способни без емоции да чуват и да разбират неща, познанието за които прави 
демоните да треперят (Яков 2:19). Другата част са равни на демоните, тъй като каквото 
и да е впечатлението върху тях, единственото последствие е ужас и отвращение. 

11. “Вяра” дори сред нечестивите? 

Знам, че изглежда необяснимо за някои как може да се приписва вяра на 
нечестивите, като знаем, че Павел заявява, че вярата е един от плодовете на избраните; 
и все пак тази трудност се решава лесно; защото макар никой да не е просветен във 
вярата и никой не чувствува действието на Благовестието, освен онези, които са 
предопределение за спасение, пак опитът ни показва, че нечестивите понякога биват 
засегнати по начин, който толкова наподобява избраните, че дори по тяхната собствена 
преценка няма разлика между тях. Затова не е странно, че Апостолът им приписва 
предвкусване на небесните дарове, а самият Христос им приписва временна вяра. Не че 
те истински осъзнават силата на духовната благодат и сигурната светлина на вярата; но 
Господ, за да ги изобличи по-силно и да ги остави без извинение, внушава в техните 
умове такова усещане за Своята доброта, което може да се почувствува и без Духа на 
осиновление. Ако някой възразява, че вярващите нямат по-силно свидетелство, което 
да ги увери в тяхното осиновяване, аз отговарям, че макар да има голяма прилика и 
близост между Божиите избрани и онези, които за кратко време са получили увяхваща 
вяра, пак само избраните имат тази пълна увереност, описана от Павел, чрез която имат 
способността да викат, Авва, Татко. Следователно, както Бог новоражда само 
избраните завинаги чрез нетленно семе, като семето на живота, посято веднъж в 
техните сърца, никога не загива, така Той ефективно запечатва в тях благодатта на 
Своето осиновяване, за да бъде то сигурно и твърдо. Но това по никакъв начин не 
означава, че в нечестивите няма едно по-нисше действие на Духа. В същото време 
вярващите са учени да изследват себе си внимателно и смирено, за да не би да се 
промъкне плътска увереност и да заеме мястото на увереността на вярата. Можем да 
добавим, че нечестивите никога нямат нещо повече от объркано чувство за благодат, 
хващайки се за сянката, а не са същността, защото Духът истински запечатва прошката 
на греховете само в избраните, като я въвежда в действие чрез специална вяра. Но все 
пак се казва правилно, че нечестивите вярват, че Бог е милостив към тях, тъй като 
приемат дара на примирението, макар и объркано и без правилното разбиране; не че са 
съучастници в същата вяра и новорождение с Божиите деца; но защото под 
прикритието на лицемерието те като че ли споделят с тях някакъв принцип на вяра. Аз 



дори не отричам, че Бог просвещава техните умове до такава степен, че осъзнават 
Неговата благодат; но Той разграничава това умствено убеждение от специалното 
свидетелство, което Той дава на Своите избрани в това отношение, което нечестивите 
никога не придобиват в пълна степен и не получават никаква полза от него. Когато се 
показа милостив към тях, това не е като че ли наистина ги е избавил от смъртта и ги е 
взел под Своята закрила. Той само им дава изявление на Своята настояща благодат. Той 
засажда живия корен на вярата само в избраните, така че те устояват до края. Така 
опровергаваме възражението, че ако Бог истински изявява Своята благодат, тя трябва 
да устоява завинаги. Това не противоречи на факта, че Той просвещава някои хора с 
истинско чувство за благодатта, което след това се оказва безплодно. 

12. Истинска и лъжлива вяра 

Макар че вярата е познание за Божието благоволение към нас и пълно 
убеждение в неговата истинност, не е странно, че усещането на Божията любов, което 
макар да е свързано с любовта, пак се различава от нея, изчезва в онези, които са само 
временно докоснати. Признавам, че Божията воля е непроменима и Неговата истина 
винаги е последователна сама на себе си; но отричам, че нечестивите могат да 
напреднат до толкова, че да проникнат до онова тайно откровение, което Писанието 
запазва само за избраните. Затова отричам, че нечестивите разбират като непроменима 
Неговата воля, или твърдо приемат Неговата истина, тъй като те се задоволяват с едно 
безплодно усещане; както дърво, което не е засадено достатъчно дълбоко, може да 
пусне корен, но с течение на времето увяхва, макар за няколко години не само да ражда 
листа и цветове, но дори и плод. Накратко, както при бунта на първия човек Божият 
образ беше изличен от неговия ум и душа, така няма нищо странно в това, че Бог дава 
лъчи на благодат на нечестивите, но след това позволява те да бъдат изличени. Нищо не 
пречи Той да им даде на някои само малко познание за Своето Благовестие, а да 
изпълни други докрай с това познание. В същото време трябва да помним, че колкото и 
слаба и крехка да е вярата на избраните, пак, тъй като Божият Дух е за тях най-сигурен 
залог и печат на тяхното осиновяване, познанието, което веднъж е вложено, вече 
никога не може да бъде изличено от техните сърца, докато светлината, която проблясва 
в нечестивите, впоследствие бива угасена. Не може да се каже, че така Духът 
заблуждава, тъй като Той не съживява семето, което лежи в техните сърца, така че то да 
стане вечно нетленно, както е в избраните. Ще отида и по-далеч: Тъй като е очевидно, 
от учението на Писанието и от всекидневния опит, че понякога нечестивите биват 
докоснати с усещане за Божията благодат, в техните сърца неизбежно бива събудено 
някакво желание за взаимна любов. Така за известно време в Саул имаше благочестиво 
чувство, което го подтикваше да обича Бога. Като знаеше, че Бог се отнася към него с 
бащинска доброта, той до някаква степен беше привлечен от тази доброта. Но тъй като 
нечестивите нямат вкоренено убеждение за бащинската любов на Бога, те не отговарят 
със синовна любов, а са водени от използвачество. Духът на любовта беше даден само 
на Христос с изричната цел да даде този Дух на Своите членове; и не може да има 
съмнение, че следните думи на Павел се отнасят само за избраните: “Божията любов е 
изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух” (Рим. 5:5); а именно, любовта, която 
ражда тази увереност в молитва, за която говорих по-горе. От друга страна, виждаме, че 
Бог понякога се гневи на Своите деца, макар да не престава да ги обича. Той 
определено не ги мрази, но ги предупреждава с усещането за Своя гняв, за да смири 
гордостта на плътта, да ги събуди от сън и да ги подтикне към покаяние. Така те 
едновременно чувствуват, че Той се гневи на техните грехове, но също е милостив към 
тях. Неговият гняв създава в тях истински ужас, но те пак уповават в Него в спокойна 



увереност. От това се вижда, че вярата на някои хора, макар да не е истинска вяра, не е 
само преструвка. Те биват подбудени от някакъв внезапен подтик на ревност и 
обуздават себе си, като несъмнено леността ги възпира да не изпитват сърцата си с 
нужното внимание. Вероятно това е случаят с онези, които Йоан описва като повярвали 
на Христос; но за които казва, “Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички 
хора, и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам 
знаеше какво има в човека” (Йоан 2:24, 25). Ако не беше вярно, че мнозина ще 
отпаднат от общата вяра (наричам я обща, защото има голяма прилика между 
временната и живата, вечна вяра), Христос нямаше да каже на Своите ученици, “Ако 
пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината, и 
истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:31, 32). Той се обръща към онези, които са 
приели Неговото учение, и ги подтиква да напредват във вярата, да не би поради своята 
леност да угасят светлината, която са приели. Затова Павел определя вярата като 
специална привилегия на избраните, оказвайки, че мнозина ще отпаднат, тъй като не са 
достатъчно утвърдени (Тит 1:1). По същия начин нашият Спасител казва в Матей, 
“Всяко растение, което Моят небесен Баща не е насадил, ще бъде изкоренено” (Мат. 
15:13). Още по-чудовищни лъжци са онези, които не се срамуват да подиграват Бога и 
хората. Яков се противопоставя на тази група хора, които извращават вярата чрез 
нечестиво и лъжливо лицемерие (Яков 2:14). А Павел не би изисквал вярата на 
вярващите да бъде нелицемерна (1 Тим. 1:5), ако нямаше много хора, които надменно 
си приписват това, което не притежават, заблуждавайки другите и понякога дори 
самите себе си с празни представления. Затова той сравнява чистата съвест със съд, в 
който се съхранява вярата, защото като са отпаднали, много хора са строшили този съд. 

13. Различни значения на думата “вяра” в Писанието 

Необходимо е да размислим върху неясното значение на думата; защото вярата е 
равнозначна в своето значение на здравото учение, както в текста, който последно 
цитирахме, и в същото послание, където Павел заповядва на дяконите да държат “с 
чиста съвест тайната на вярата”; същото е и когато описва отпадането на мнозина от 
вярата. Значението отново е същото, когато казва, че Тимотей е бил възпитан във 
вярата; същото е, когато казва, че нечестивите бърборения и съпротивата на така 
наречения “разум” са отклонили мнозина от вярата. На друго място той нарича такива 
хора загубени за вярата. От друга страна, когато наставлява Тит, “Смъмряй ги строго, 
за да бъдат твърди във вярата”; под твърдост има предвид чистота на учението, което 
лесно се замърсява и извращава поради непостоянството на хората. И наистина, тъй 
като в Христос чрез вяра са “скрити всички съкровища на мъдростта и познанието” 
(Кол. 1:2, 3), понятието “вяра” правилно се разширява за цялото небесно учение, от 
което не може да бъде разделено. От друга страна, то понякога бива ограничено до 
конкретен предмет, както когато Матей казва за онези, които спуснаха парализирания 
през покрива, че Исус видя тяхната вяра (Мат. 9:2); и самият Исус възкликва по 
отношение на стотника, “Даже ви Израил не съм видял такава голяма вяра” (Мат. 8:10). 
Разбира се, вероятно стотникът е мислел само за изцелението на своя син, заради 
когото душата му е била в скръб; но тъй като се задоволи с простия отговор и уверение 
на Христос и не поиска Неговото телесно присъствие, това обстоятелство спечели 
похвала на неговата вяра. И по-горе показахме как Павел използва понятието “вяра” за 
дарбата чудеса – дарба, притежавана от хора, които нито са новородени от Божия Дух, 
нито искрено Го почитат. В друг текст той използва думата “вяра” за учението, чрез 
което биваме наставлявани във вярата. Защото когато казва, че “това, което е частично, 
ще отмине” (1 Кор. 13:10), не може да има съмнение, че се говори за служението на 



Църквата, което е необходимо в нашето сегашно несъвършено състояние; аналогията е 
очевидна в тези форми на изразяване. Но когато названието “вяра” се приписва 
неправилно на лъжлива изповед или твърдение, грешката не трябва да изглежда по-
лоша отколкото когато злото и извратено поклонение е наречено “страх от Бога”; както 
когато многократно се казва в святата история, че чуждите народи, които са били 
преселени в Самария и съседните области, са се бояли от лъжливи богове и от Бога на 
Израел; с други думи, обърквали са небето със земята. Но сега ние разсъждаваме каква 
е вярата, която разграничава Божиите деца от невярващите, вярата, чрез която 
призоваваме Бога Баща, чрез която преминаваме от смъртта в живота, и чрез която 
Христос, нашето вечно спасение и живот, обитава в нас. Вярвам, че кратко и ясно 
обяснихме нейната сила и естество. 

(Подробно изследване на следствията от определението за вяра в раздел 7: 
елементът на познанието, 14-15) 

14. Вярата като по-висше познание 

Нека отново да прегледаме всяка част от определението. Мисля, че няма да 
остане никакво съмнение след едно внимателно изследване на тези части. Под 
“познание” нямаме предвид “схващане,” както за разбирането, което имаме за нещата в 
човешкия разум. Защото това познание е толкова превъзходно, че човешкият ум трябва 
да превъзмогне и надмине себе си, за да го постигне. Но дори когато го постигне, той 
не схваща това, което чувствува, но като убеден за това, което не схваща, той разбира 
повече поради простата увереност на убеждението, отколкото би могъл да познае за 
какво да човешко нещо чрез своите собствени сили. Затова Павел умело описва това 
като способност “да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, 
височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не 
може да обхване” (Еф. 3:18, 19). Неговата цел е да покаже, че това, което нашият ум 
обхваща чрез вяра, е по всякакъв начин безгранично, че това познание далеч 
превъзхожда всяко разбиране. Но тъй като “тайната, която е била скрита за векове и за 
поколения, сега е открита на Неговите светии (Кол. 1:26), вярата основателно бива 
наречена в Писанието “разбиране” (Кол. 2:2); и “познание” от Йоан (1 Йоан 3:2), когато 
заявява, че вярващите познават себе си като Божии синове. И те наистина знаят, но като 
потвърждение от вяра в Божията истинност, а не като научени от доказателство на 
разума. Това също се показва от Павел, когато казва, че “докато сме у дома в тялото, 
ние сме отстранени от Господа (защото с вярване ходим, а не с виждане)” (2 Кор. 5:6, 
7); и така показва, че това, което разбираме чрез вяра, все още е далеч от нас и бяга от 
нашия поглед. От това заключаваме, че познанието на вярата се състои повече в 
увереност, отколкото в разбиране. 

15. Вярата означава сигурност 

Ние добавяме, че то е сигурно и твърдо, за да изразим по-добре силата и 
постоянството на убеждението. Защото както вярата не се задоволява със смътни и 
непостоянни възгледи, така и не се задоволява и с неясно и неопределено убеждение. 
Увереността, която тя изисква, трябва да бъде пълна и решителна, както е обичайно за 
нещата, които са потвърдени и доказани. Толкова дълбоко в нашите сърца е вкоренено 
неверието, толкова уязвими сме към него, че макар всички да изповядваме с устата си, 
че Бог е верен, никой човек не повярва истински в това освен след яростна борба. 
Особено когато бъдем подложени на изпитание, чрез нашето колебание издаваме 



порока, който се крие в нас. Не е без причина, че Святият Дух носи такова изразително 
свидетелство за Божията власт, за да излекува болестта, за която говоря, и да ни 
подтикне да положим пълно упование в Божиите обещания: “Думите на Господа” 
(казва Давид, Пс. 12:6) “са чисти думи, като сребро, претопено в пещ от пръст, 
пречистено седем пъти”; “Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които 
уповават на Него” (Пс. 18:30). И Соломон заявява същото нещо почти със същите думи, 
“Всяко Божие Слово е опитано” (Пр. 30:5). Но е излишно да цитираме повече, тъй като 
Псалм 119 почти напълно се занимава с този предмет. Определено, винаги когато Бог 
препоръчва Своето Слово, Той непряко смъмря нашето неверие, и се казва, че целта на 
всичко е да се изкорени извратеното съмнение от нашите сърца. Има много хора, които 
си съставят такава представа за Божията милост, която не им дава голяма утеха. Защото 
те биват измъчвани от нещастни тревоги, докато се съмняват дали Бог ще бъде 
милостив към тях. Те наистина си мислят, че са напълно уверени в Божията милост, но 
я ограничават в твърде тесни граници. Представата, която имат, е, че тази милост е 
голяма и изобилна, че се излива за мнозина, че се дава незаслужено и се дарява на 
всички хора; но че е несигурно дали ще стигне лично до тях, или по-скоро дали те 
самите могат да я достигнат. Така тяхното недостатъчно познание ги оставя на средата 
на пътя; не толкова утвърждавайки и успокоявайки ума, колкото тревожейки го със 
съмнение и неспокойство. Много различно от това е чувството на пълна увереност 
(pleroforia), което Писанието навсякъде приписва на вярата – увереност, която не 
оставя съмнение, че Божията доброта ясно се дава на всички нас. Ние не можем да 
имаме тази увереност без истински да осъзнаваме нейната сладост и без да сме я 
опитали в нас самите. Затова от вярата Апостолът извлича увереност, а от увереността 
смелост. Неговите думи са, “В Когото (Христос) имаме своето дръзновение и достъп с 
увереност чрез вяра в Него” (Еф. 3:12); като това несъмнено показва, че нашата вяра не 
е истинска, ако не ни дава способност да застанем спокойно в Божието присъствие. 
Такава смелост идва само от увереността в Божието благоволение и спасение. Толкова 
вярно е това, че понятието “вяра” често се използва като равностойно на увереност. 

(Сигурността на вярата по отношение на страха, 16-28) 

16. Сигурността на вярата 

Главната основа, на която се крепи вярата, е това: Не трябва да смятаме, че 
които да е обещания за милост, които нашият Господ ни дава, са валидни само извън 
нас, но не и вътре в нас; ние трябва да ги направим наши като ги приемем вътре в нас. 
Само по този начин се поражда тази увереност, която той на друго място нарича “мир” 
(Рим. 5:1); макар е вероятно той да има предвид, че мирът следва от увереността. Това е 
сигурността, която успокоява и утешава съвестта, която вижда Божия съд, и без която 
съвестта бива неизбежно измъчвана и почти разкъсвана от безумен ужас, освен когато 
за малко е заспала, забравяйки за Бога и за себе си. И наистина това е само за малко 
време. Тя никога не се наслаждава за дълго на този нещастен унес, защото споменът за 
Божия съд, появявайки се непрекъснато, я събужда със своето жило. С една дума, 
истински вярващ е само този, който, твърдо убеден, че Бог е умилостивен и е любящ 
Баща, се надява на всичко от Неговата доброта, и който, уповавайки в обещанията на 
Божието благоволение, с несъмнена увереност очаква спасението; както Апостолът 
показва в тези думи, “Защото ние участвуваме в Христос, ако удържим твърдо докрай 
първоначалната си увереност” (Евр. 3:14). Така той твърди, че никой не се надява 
истински на Господа, освен онези, които уверено се прославят в това, че са наследници 
на небесното царство. Отново казвам, никой човек не е вярващ, освен онзи, който, 



уповавайки в сигурността на своето спасение, уверено тържествува над дявола и 
смъртта, както сме учени от благородното възклицание на Павел, “Понеже съм уверен, 
че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, 
нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може 
да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ” (Рим. 8:38-39). 
По същия начин, същият Апостол не смята, че очите на нашето разбиране са 
просветени, ако не знаем каква е надеждата на вечното наследство, за което сме 
призовани (Еф. 1:18). Той показа това навсякъде в своите писания, че Божията любов 
не може да бъде правилно схваната, ако като неин плод не последва сигурност. 

17. Вярата е борба срещу изкушението 

Но някой ще каже, че това се различава много от опита на вярващите, които, 
като осъзнават Божията благодат към тях, не само чувствуват неспокойство (това често 
се случва), но и понякога треперят обхванати от ужас, толкова силни са изкушенията, 
които нападат техните умове. Това едва ли изглежда в съответствие с увереността на 
вярата. Необходимо е да преодолеем тази трудност, за да поддържаме учението, 
изложено по-горе. Когато казваме, че вярата трябва да бъде сигурна и уверена, ние 
определено не говорим за увереност, която никога не бива засегната от съмнения, нито 
за сигурност, която никога не бива нападана от тревоги; ние твърдим, че вярващите 
имат постоянна борба със своето неверие и затова сме далеч от това да мислим, че 
техните съвести притежават ненарушимо спокойствие, непрекъсвано от смущения. От 
друга страна, по какъвто и начин да са атакувани, ние отричаме, че те отпадат и 
изоставят тази сигурна увереност, която са приели в Божията милост. Писанието не ни 
дава по-блестящ и запомнящ се пример на вяра от този на Давид, особено като се вземе 
предвид постоянният възход в неговия живот. Но колко далеч е неговият ум от 
постоянния мир се заявява в множество оплаквания, от които ще бъде достатъчно да 
изберем само някои. Когато смъмря смущенията на своята душа, какво е това, ако не 
признание за неверие? “Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в 
мен? Надявай се на Бога” (Пс. 42:5). Неговата тревога несъмнено е явен белег за 
неверие, като че ли смята, че Господ го е изоставил. В друг стих имаме по-пълно 
признание: “А в тревогата си аз бях рекъл: Отлъчен съм от очите Ти” (Пс. 31:22). В 
друг стих, в тревожно и нещастно смущение, той спори със себе си и дори задава 
въпрос относно Божието естество: “Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева Си 
е затворил Своите благи милости?” (Пс. 77:9). Това, което следва, е дори още по-
сурово: “Казах това в слабостта си; но ще помня годините на десницата на Всевишния.” 
В пълно отчаяние той осъжда себе си на унищожение. Той не само признава, че е 
смущаван от съмнения, но и като че ли е паднал в боя, не оставя никаква надежда за 
себе си – Бог го е изоставил и е направил ръката, която го е подкрепяла, да бъде оръдие 
за неговото унищожение. Затова, след като е бил тласкан от вълните на смущението, не 
без причина той увещава своята душа да се върне към нейното спокойно упование (Пс. 
116:7). И все пак (което е странно) сред всички тези смущения, вярата поддържа 
сърцето на вярващия и наистина действува като палмово дърво, което издържа всяка 
тежест, поставена върху него и стои изправено; така Давид, когато изглеждаше, че е 
победен, не преставаше да увещава себе си да се издига към Бога. А този, който в 
тревожната борба със своята слабост прибягва до вярата, вече в голяма степен е 
победил. Можем да направим този извод от следния текст и от други, подобни на него: 
“Чакай Господа; дерзай, и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа” (Пс. 27:14). 
Той обвинява себе си в плахост, и като повтаря едно и също нещо, признава, че винаги 
е уязвим на смущения. Но той не само е недоволен от тези свои чувства, но и усилено 



работи да ги поправи. Ако разгледаме по-внимателно неговия случай и го сравним с 
този на Ахаз, ще открием голяма разлика между тях. Исая е изпратен да облекчи 
тревогата на един нечестив и лицемерен цар, и се обръща към него с тези думи: 
“Гледай да си спокоен, да не се уплашиш,” и т.н. (Ис. 7:4). Какво направи Ахаз? Както 
вече казахме, неговото сърце трепереше като дърво, разтърсвано от вятъра; макар да чу 
обещанието, той не престана да трепери. И така, именно това е заплатата и наказанието 
за неверието, така да трепери, че в ден на изпитание да се отвърне от Бога, Който дава 
достъп до Себе Си само чрез вяра. От друга страна, вярващите, макар да са подтискани 
и почти смазани от товара на изкушението, винаги се изправят, макар и с много усилия 
и трудности; затова, като чувствуват своят слабост, те се молят заедно с Пророка, “И не 
отнемай съвсем словото на истината от устата ми” (Пс. 119:43). Тези думи ни учат, че 
понякога те онемяват, като че ли вярата им е смазана, но пак не отстъпват, нито 
обръщат гръб, а устояват в борбата, и чрез молитва се събуждат от своята леност, за да 
не изпаднат в закоравяване (Виж Калвин относно Псалм 8:16). 

18. Борбата в сърцето на вярващия 

За да направим това по-разбираемо, трябва да се върнем към разграничението 
между плътта и духа, за което вече говорихме, и което тук става много явно. 
Вярващият открива в себе си два принципа: Единият го изпълва с наслада в 
познаването на Божията доброта, а другият го изпълва с горчивина под чувството за 
неговото грешно състояние; единият го води да уповава на обещанието на 
Благовестието, другият го тревожи с увереността в неговото нечестие; единият го прави 
да се радва в очакването на живота, другият го прави да трепери от страха от смъртта. 
Това противоречие се дължи на несъвършенството на вярата, тъй като в настоящия 
живот ние никога не сме така добри, че да бъдем напълно изцелени от болестта на 
неверието и напълно новородени и съживени от вярата. От там идват тези борби: 
неверието се хваща за остатъците от плътта и се надига да смаже вярата, която обитава 
сърцата ни. Но ако в ума на вярващия увереността е примесена със съмнение, не трябва 
ли винаги да стигаме до извода, че вярата се състои не в сигурно и ясно, а само в 
неясно и объркано разбиране на Божията воля към нас? В никакъв случай. Макар да 
сме заблуждавани от различни мисли, от това не следва, че незабавно биваме лишавани 
от вярата. Макар да сме смущавани и блъскани насам-натам от неверие, ние не биваме 
хвърлени в бездната; макар да сме разтърсвани, ние не биваме измествани от нашето 
място. Предметът на борбата неизменно е, че в дълъг период вярата преодолява 
трудностите, с които тя бива смущавана и заплашвана. 

19. Дори слабата вяра е истинска вяра 

И така, цялото се свежда до това: Когато в нашите умове бъде внушена и най-
малката частица вяра, ние веднага започваме да гледаме Божието лице ясно, спокойно и 
благосклонно; наистина, все още отдалеч, но все пак достатъчно ясно, за да сме 
уверени, че това не е заблуда. В сравнение с това напредъкът, който след това правим 
(напредък, който трябва да е постоянен), ние придобиваме по-ясен и по-уверен поглед, 
като с течение на времето Бог става все по-познат за нас. Така виждаме, че ум, който е 
просветен с познанието за Бога, първоначално съдържа много невежество – но 
невежество, което постепенно бива премахвано. Все пак това частично невежество или 
неясно познание не пречат на онова ясно познание за Божието благоволение, което е 
първостепенна и главна част на вярата. Както човек, който е затворен в тъмница, 
където през тясно прозорче получава слънчевите лъчи непряко и отразени, макар да е 



лишен от прекия изглед на слънцето, пак няма съмнение за източника, от който идва 
светлината, и се ползва от него; така вярващите макар да са оковани в оковите на 
земното тяло, макар да са обкръжени от всички страни от много заблуди, са така 
просветени от всяка малка светлина, която свети върху тях и изявява Божията милост, 
че се чувствуват уверени. 

20. Слабостта и силата на вярата 

Апостолът умело описва и двете в различни текстове. Когато казва, “Отчасти 
знаем, и отчасти пророкуваме,” и “Сега виждаме неясно като през огледало” (1 Кор. 
13:9, 12), той показва колко малка част от Божията мъдрост ни е дадена в настоящия 
живот. Защото макар че тези изрази не просто показват, че вярата е несъвършена 
докато се мъчим под товара на плътта, а и че необходимостта от постоянно изучаване 
се дължи на нашето несъвършенство, той в същото време ни напомня, че предмет, 
който е безграничен, не може да бъде обхванат напълно от нашите слаби и ограничени 
възможности. Павел твърди това за цялата Църква, че всеки човек бива възпиран и 
забавян от своето невежество и не може да се приближи толкова, колкото е желателно. 
Но той показва на друго място, че предвкусването, което получаваме от всяка малка 
частица вяра, е сигурно и никак не е погрешно, когато твърди, че “А ние всички с 
открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия 
образ, от слава в слава, както от Господния Дух” (2 Кор. 3:18). В такива нива на 
невежество неизбежно има много съмнения и треперене, особено като виждаме, че 
нашето сърце чрез естествената си склонност е податливо на неверие. Към това трябва 
да добавим изкушенията, които, различни по вид и безгранични по брой, непрекъснато 
и силно ни атакуват. Конкретно, самата съвест, натоварена с непоносим товар от 
грехове, веднъж се оплаква и стене, друг път обвинява себе си; веднъж тайно мърмори, 
а друг път открито се бунтува. И така, било защото неблагоприятните обстоятелства 
изявяват Божия гняв, или съвестта намира причина и вина вътре в себе си, от това 
неверието получава оръжия и средства да воюва против вярата, като целта на всичките 
му усилия е да ни направи да мислим, че Бог е враждебен и противен на нас, и така, 
вместо да се надяваме на помощ от Него, да ни направи да се страхуваме от Него като 
от смъртен враг. 

21. Божието Слово като щит на вярата 

За да устои на тези атаки, вярата се въоръжава и укрепява с Божието Слово. 
Когато изкушението внушава, че Бог е враг, защото наранява, вярата отговаря, че макар 
да наранява, Той е милостив, тъй като Неговото нараняване произтича от любов, а не от 
гняв. На мисълта, че Бог е възмездител за нечестие, тя противопоставя прошката, 
давана за всички престъпления винаги, когато грешникът се позове на Божията милост. 
Така благочестивият ум, колкото и да бъде смущаван и разкъсван, в крайна сметка 
преодолява всички трудности и не позволява неговата увереност в Божията милост да 
бъде унищожена. Та дори споровете, които го занимават и смущават, по-скоро 
утвърждават тази увереност. Доказателство за това е, че когато Божията ръка легне 
тежко върху светиите, все още отправят своите оплаквания към Него и продължават да 
Го призовават, когато на пръв поглед Той е най-малко склонен да ги послуша. Но каква 
е ползата да плачат пред Него, ако нямат надежда за утеха? Те никога не биха Го 
призовавали, ако нямаха, ако не вярваха, че е готов да им помогне. Така учениците, 
макар да бяха упрекнати от своя Учител за слабостта на тяхната вяра като викаха, че 
загиват, пак призоваха Неговата помощ (Мат. 8:25). А Той, като ги смъмри за тяхната 



липса на вяра, не ги отхвърли и не ги нареди заедно с невярващите, а ги увещаваше да 
отхвърлят този порок. Следователно, както вече казахме и отново потвърждаваме, 
вярата, която пребъдва непоклатимо в сърцето на вярващия, никога не може да бъде 
изкоренена от него. Колкото и да изглежда разтърсвана и гонена насам-натам, нейният 
пламък никога не бива напълно угасен, така че да не може да се възроди от пепелта. По 
този начин се вижда, че Словото, което е нетленно семе, произвежда плод според вида 
си. Неговият кълн никога не увяхва и не изчезва. Светиите не могат да имат по-
сериозна причина за отчаяние от това да чувствуват, че според сегашните 
обстоятелства Божията ръка е издигната за тяхното унищожение; и пак Йов така 
заявява силата на своята увереност: “Дори да ме убие, аз пак ще уповавам на Него.” 
Истината е, че неверието не царува в сърцата на вярващите, а само ги атакува отвън; не 
ги наранява смъртоносно със своите стрели, а само ги смущава, или най-много нанася 
рани, които могат да бъдат изцелени. Затова когато вярата бива разтърсвана, това е 
както поради силен удар с копие войникът, който стои твърдо, трябва да отстъпи малко 
назад; и отново, когато вярата бива наранена, това е както когато щитът бива ударен, но 
не и прободен от удара. Благочестивият ум винаги ще се изправи и ще може да каже 
заедно с Давид, “Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от 
зло; защото Ти си с мен” (Пс. 23:4). Несъмнено е ужасно нещо да вървиш в мрака на 
смъртта, и е невъзможно за вярващите, колкото и голяма сила да имат, да не треперят 
от това; но тъй като преобладаващото мислене е, че Бог е с тях и промисля за тяхната 
безопасност, чувството на сигурност преодолява чувството на страх. Както Августин 
казва, каквито и да са оръжията, които дяволът издига против нас, тъй като не може да 
спечели сърцето, където обитава вярата, той бива изхвърлен. Така, ако съдим по 
крайния изход, не само че вярващите излизат непобедени от всяка борба, така че след 
кратка почивка отново са готови да се върнат на арената, но и се изпълняват думите на 
Йоан в неговото послание, “И тази победа, която е победила света, е нашата вяра” (1 
Йоан 5:4). Не се казва, че ще побеждава в една единствена битка, или в няколко, или в 
една атака, а че ще побеждава целия свят, дори да бъде атакувана хиляди пъти. 

22. Правилният страх 

Има друг вид страх и треперене, който не само не наранява увереността на 
вярата, но и я утвърждава; а именно, когато вярващите, размишлявайки, че примерите 
на Божието възмездие върху нечестивите са като знамение, което ги предупреждава да 
не събуждат Божия гняв с подобно нечестие, остават будни, или като виждат своето 
нещастно положение, се научават на пълна зависимост от Бога, без Когото се 
чувствуват нестабилни и преходни като вятъра. Защото когато Апостолът излага пред 
Коринтяните наказанията, които Господ в древни времена нанася на народа на Израел, 
за да се убоят и да не се поддават на подобни бедствия, той по никакъв начин не 
унищожава основата за тяхната увереност; той само отърсва от тях тяхната плътска 
тъпота, която подтиска вярата, но не я укрепява. Също, когато взема повод от случая с 
израилтяните да възкликне, “Така че който мисли, че стои, нека внимава да не падне” (1 
Кор. 10:12), той не ни увещава да се колебаем, като че ли нямаме сигурна основа за 
нашата твърдост; той само премахва надменността и неразумната самонадеяност в 
нашите собствени сили, казвайки на езичниците да не се гордеят, че юдеите са 
изхвърлени, а те са приети на тяхно място (Рим. 11:20). Наистина, в този стих той се 
обръща не само към вярващите, но също и към лицемерите, които се хвалят с външните 
прояви, нито пък се обръща към отделни хора, а противопоставяйки юдеи и езичници, 
той първо показва, че отхвърлянето на едните е справедливо наказание за тяхната 
неблагодарност и неверие, а след това увещава другите да внимават, за да не би 



гордостта и надменността да ги лишат от благодатта на осиновлението, която им е била 
подарена. Защото както в това отхвърляне на юдеите все още остават някои, които не са 
изключени от завета на осиновлението, така може да има някои сред езичниците, които 
като нямат истинска вяра, само се надуват с плътска самонадеяност и така 
злоупотребяват с Божията доброта за своята погибел. Но дори да трябва да твърдим, че 
думите са отправени към избраните вярващи, това не означава непоследователност. 
Едно нещо е, за да предпази вярващите да не се впуснат в празна самонадеяност, да 
подтиска безразсъдството, което поради остатъците от плътта понякога надделява, а 
друго нещо е да внушава страх в техните съвести и да им пречи да се чувствуват 
сигурни в Божията милост. 

23. “Страх и трепет” 

И така, когато ни увещава да изработваме нашето спасение със страх и трепет, 
всичко, което той изисква, е да свикнем да мислим съвсем скромно за нашата сила и да 
уповаваме в силата на Господа. Защото нищо не ни подтиква така силно да поставим 
цялата си увереност и сигурност в Господа, както неувереността в себе си и тревогата, 
породена от съзнанието за нашето бедствено състояние. В този смисъл трябва да 
разбираме думите на псалмиста: “Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в 
дома Ти; с почитание към Теб ще се поклоня към святия Твой храм” (Пс. 5:7). Тук той 
правилно съединява вярата, уповаваща на Божията милост, с религиозния страх, който 
неизбежно винаги трябва да чувствуваме винаги, когато влизайки в присъствието на 
Божието величие, осъзнаваме Неговия блясък в сравнение с нашата нечистота. 
Соломон също правилно заявява: “Благословен онзи човек, който се бои винаги, а 
който закоравява сърцето си, ще падне в бедствие” (Пр. 28:14). Страхът, за който 
говори, е този страх, който ни прави по-внимателни, а не този, който поражда 
отпадналост, страхът, който се чувствува, когато умът, объркан вътре в себе си, 
възстановява своето спокойствие в Бога, отпаднал в себе си, възстановява смелостта си 
в Бога, невярващ в себе си, получава увереност в Бога. Затова няма нищо несъстоятелно 
в това вярващите да се страхуват и в същото време да притежават сигурна утеха като 
едновременно виждат своята суета и насочват своите мисли към Божията истина. 
Някой ще попита, как е възможно страхът и вярата да обитават един и същи ум? Точно 
по същия начин, както става това с леността и тревогата. Нечестивите съзнателно стоят 
в състояние на сън, за да не ги тревожи страха от Бога; и все пак Божия съд така ги 
тревожи, че не получават никакво спокойствие. По същия начин Бог може да учи 
Своите хора на смирение и да ги обуздава с юздата на скромността, докато в същото 
време те смело воюват. И от контекста е ясно, че именно това иска да каже Апостолът, 
тъй като той заявява като основа на страха и треперенето, че именно Бог е Този, Който 
според благоволението Си действува в нас и да желаем, и да изработваме. В същия 
смисъл трябва да разбираме думите на Пророка, “Израилтяните . . . ще дойдат със 
страхопочитание при Господа и при Неговата доброта” (Ос. 3:5). Защото благочестието 
не само ражда страхопочитание към Бога, но и сладката привлекателност на благодатта 
вдъхновява човека, колкото и отпаднал да е вътре в себе си, едновременно със страх и 
възхищение, правейки го да почувствува своята зависимост от Бога и да се покори 
смирено на Неговата власт. 

24. Неунищожимата сигурност на вярата се основава на нашето единство с 
Христос 



Тук, обаче, не даваме признание на тази най-гибелна философия, която някои 
полу-паписти започват да обсъждат по ъглите. Като не могат да защитят чудовищното 
съмнение, внушавано от Схоластиците, те се позовават на друга измислица, за да 
забъркат някаква смесица от вяра и неверие. Те признават, че винаги когато погледнем 
на Христос, получаваме пълно основание за надежда; но тъй като винаги сме 
недостойни за всички благословения, които ни се дават в Христос, те искат ние да се 
колебаем и съмняваме, като имаме предвид нашата липса на заслуги. Накратко, те 
определят на съвестта положение между надеждата и страха, правейки я да се колебае 
последователно между едното и другото. Отново, те поставят надеждата и страха в 
пълно противопоставяне – когато едното спада, другото расте, и когато едното расте, 
другото спада. Така Сатана, като вижда, че средствата, чрез които обичайно унищожава 
сигурността на вярата, сега са твърде явни, за да бъдат от някаква полза, се стреми чрез 
непреки средства да я подкопае. Но каква увереност е тази, която постоянно бива 
измествана от отчаяние? Те ви казват, че ако гледате на Христос, спасението е сигурно; 
но ако се обърнете към себе си, осъждението е сигурно. Следователно, вашият ум 
трябва да се люшка постоянно между отчаяние и надежда; като да си представим, че 
Христос стои далеч от нас, а не обитава вътре в нас. Ние очакваме спасение от Него – 
не защото стои нависоко над нас, а защото като ни присажда към Своето тяло, Той не 
само ни прави съучастници във всички ползи, но и в самия Себе Си. Затова аз 
отговарям така на този аргумент: Ако гледате на себе си, осъждението е сигурно; но 
тъй като Христос ви е подарен с всички благословения, така че всичко Негово вече е 
ваше, вие ставате Негов член, и следователно едно с Него. Неговата праведност 
покрива вашите грехове – Неговото спасение угасва вашето осъждение; Той се 
застъпва със Своите заслуги и така не позволява вашата липса на заслуги да дойде пред 
Божия поглед. Наистина е така. Няма нужда да отделяме Христос от нас, нито нас от 
Него; но трябва здраво, с две ръце да се държим за това единство, чрез което Той ни е 
съединил със Себе Си. Именно на това ни учи Апостолът: “Тялото е мъртво поради 
греха; но духът е жив поради правдата” (Рим. 8:10). Според произволното бърборене на 
тези хулители, той би трябвало да каже, Христос наистина има живот в Себе Си, но 
вие, тъй като сте грешници, оставате под смъртта и осъждението. Неговият език е 
много различен от това. Той ни казва, че осъждението, което заслужаваме сами по себе 
си, е унищожено от спасението на Христос; и за да потвърди това, той използва 
аргументът, за който говорих, а именно, че Христос не е вън от нас, а обитава вътре в 
нас; и не само ни съединява със Себе Си с неразделна връзка на общение, но и чрез 
чуден съюз ни води всекидневно във все по-близко общение, докато стане напълно 
едно с нас. И все пак не отричам, както по-горе казах, че понякога вярата понася 
определени смущения, когато поради силните атаки нейната слабост бива тласкана 
насам-натам; и нейната светлина бива погребана в гъстия мрак на изкушението. Но 
каквото и да става, вярата не престава да копнее за Бога. 

25. Бернар от Клерво за двете страни на вярата 

Същото учение бива поучавано от Бернар, когато изрично говори по този 
предмет в своята Пета Проповед за Посвещението на Храма: “Чрез Божието 
благословение понякога разсъждавам върху душата, и като че ли откривам в нея две 
противоположности. Когато я гледам сама по себе си, най-истинното нещо, което мога 
да кажа за нея, е, че тя е сведена до нищо. Има ли нужда да изброяваме всичките й 
нещастия? Колко е натоварена с грях, заслепена от тъмнина, впримчвана от примамки, 
изобилваща с похоти, водена от страсти, изпълнена със заблуди, винаги готова за зло, 
склонна към всякакви пороци; и накрая, пълна с безчестие и объркване! Ако цялата 



нейна праведност, когато бъде изследвана чрез светлината на истината, е само мръсни 
дрипи (Ис. 64:6), какво остава за нейната неправедност? ‘И така, ако светлината в теб е 
тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината?’ (Мат. 6:23). Тогава какво? Несъмнено 
човекът е подчинен на суета – човекът е сведен до нищо – човекът е нищо. Но все пак, 
как така този, когото Бог издига, е нищо? Как е нищо този, на когото е дадено 
божествено сърце? Нека отново да поемем спокойно дъх, братя. Макар да сме нищо в 
сърцата си, може би нещо от нас се крие в Божието сърце. О, Татко на милостите! О, 
Татко на нещастните! Как така си посадил Своето сърце в нас? Където е Твоето сърце, 
там е и Твоето съкровище. Но как сме Твое съкровище, ако сме нищо? Всички народи 
са като нищо пред Теб. Забележете: пред Теб; не вътре в Теб. Такива са те пред съда на 
Твоята истина, но не според Твоята любов. Ти наричаш несъществуващите неща 
съществуващи; и те са несъществуващи, защото Ти ги наричаш ‘несъществуващи’; но 
пак те съществуват, защото Ти ги наричаш така. Защото сами по себе си те са нищо, н в 
Теб те съществуват, според твърдението на Павел: ‘Не от дела, но от Този, Който 
призовава’” (Рим. 9:11). След това той продължава, като казва, че връзката е чудна и от 
двете гледни точки. Определено нещата, които са свързани, не се унищожават едно 
друго. Той обяснява това по-ясно в своето заключение със следните думи: “Ако и от 
двете гледни точки ние внимателно разсъдим какво сме – в единия възглед нашето 
нищожество, а в другия нашето величие – предполагам, че нашата слава ще изглежда 
ограничена; но може би тя всъщност бива увеличена и утвърдена, защото ние се 
прославяме не в себе си, а в Господа. Нашето мислене е, че ако Той е определил да ни 
спаси, ние ще бъдем спасени; и тук отново се успокояваме. Но като се издигаме 
нависоко, нека да търсим Божия град, нека да търсим храма, нека да търсим нашия дом, 
нека да търсим нашия Съпруг. Не съм се самозабравил, когато със страх и почитание 
казвам, Ние сме – тоест, ние сме в Божето сърце. Ние сме, защото Той ни издига, а не 
чрез нашето издигане.” 

26. Страх от Бога и почит към Бога 

Нещо повече, страхът от Господа, който се приписва единодушно на всички 
светии, и който в един стих се нарича “начало на мъдростта,” а в друг самата мъдрост, 
макар да е едно, идва от два източника. На Бога принадлежи честта на Баща и на 
Господар. Затова човекът, който иска правилно да Му се покланя, ще се стреми да 
действува едновременно като покорен син и като верен слуга. Чрез Своя пророк Бог 
нарича покорството, което Му се отдава като Баща, “почит”; а служението, което Му се 
отдава като Господар, Той нарича “страх.” “Син почита баща си, и слуга господаря си. 
Ако съм Баща, къде Ми е почитта? Ако съм Господар, къде е страхът?” Но макар че по 
този начин Той разграничава двете, очевидно е, че в същото време ги смесва. 
Следователно страхът от Господ може да се определи като страхопочитание, смесено с 
почит и страх. Не е странно, че един и същи ум може да има и двете чувства; защото 
човекът, който осъзнава какъв Баща е Бог за нас, ще вижда достатъчна причина, дори 
да нямаше ад, да смята обидата към Бога за по-страшна от всяка смърт. Но толкова 
податливо е нашето естество към впускане в грях, че за да го обуздаем по някакъв 
начин, ние също трябва да допускаме мисълта, че всяко нечестие е омразно на 
Господаря, под Когото живеем; че онези, които с нечестив живот предизвикват Неговия 
гняв, няма да избегнат Неговото възмездие. 

27. Синовен и робски страх 



Няма нищо противно на това в думите на Йоан: “В любовта няма страх, но 
съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има наказание” (1 Йоан 4:18). 
Защото той говори за страха на неверието, а между него и страха на вярващите има 
огромна разлика. Нечестивите не страхуват от Бога поради някакво нежелание да Го 
наранят, ако можеха да го направят безнаказано; но като знаят, че Той има власт да 
възмездява, треперят в смущението си като слуша за Неговия гняв. И така се ужасяват 
от Неговия гняв, защото мислят, че е надвиснал над тях, и във всеки миг очакват той да 
падне върху главите им. Но както вече казахме, вярващите се страхуват повече да Го 
наранят, отколкото от самото наказание. Те не са разтревожени от страха от 
наказанието, като че ли е надвиснало върху тях, а са по-предпазливи да не направят 
нещо, с което да го предизвикат. Така Апостолът, като се обръща към вярващите, казва, 
“Никой да не ви мами с празни думи; понеже поради тези неща идва Божият гняв върху 
синовете на непокорството” (Еф. 5:6; Кол. 3:6). Той не заплашва, че гневът ще дойде 
върху тях; а ги увещава, докато размишляват как Божият гняв е надвиснал над 
непокорните поради изброените престъпления, да не се излагат на риска да го 
предизвикват. Заплахата рядко събужда нечестивите; дори, като стават по-безчувствени 
и закоравени когато Бог гърми с думи от небето, те упорито постоянствуват в своя 
бунт. Едва когато действително бъдат поразени от Неговата ръка, те са принудени да се 
страхуват, независимо дали го желаят. Святите писатели наричат този страх робски, и 
го противопоставят на свободния и доброволен страх, който подобава на синовете. 
Някои чрез хитро избягван въвеждат някакъв среден вид страх, твърдейки, че този 
принуден и робски страх понякога прави ума покорен и води естествено към правилния 
страх. 

28. Вярата ни уверява не в земно благоденствие, а в Божието благоволение 

Божието благоволение, с което вярата е свързана, според нас включва в себе си 
получаването на спасението и вечния живот. Защото ако не ни липсва никое добро 
нещо, когато Бог е милостив, ние имаме изобилна сигурност за нашето спасение, когато 
сме уверени в Неговата любов. “Възвърни ни, Боже, и осияй с лицето Си,” казва 
Пророкът, “и ще се спасим” (Пс. 80:3). Затова Писанията правят обобщението на 
спасението да се състои в премахването на всяка вражда и в нашето приемане в 
благоволение; и така показва, че Когато Бог е примирен, всяка опасност е отминала и 
ще получим всяко добро нещо. Затова вярата, която обхваща Божията любов, има 
обещанието както за бъдещия, така и за сегашния живот, и изобилна сигурност за 
всякакви благословения (Еф. 2:14). Естеството на това трябва да бъде потвърдено от 
Словото. Вярата не ни обещава дълъг живот, богатства и почести (ако Господ не е 
благоволил да ни ги определи); но се задоволява със сигурността, че колкото и бедни да 
сме по отношение на сегашното благосъстояние, Бог никога няма да ни изостави. 
Главната сигурност лежи в очакването за бъдещия живот, който Божието Слово 
потвърждава без съмнения. Каквито и да са бедствията и нещастията, които очакват 
Божиите деца в този свят, те не могат да попречат на Неговото благоволение да им 
носи пълно щастие. Затова, когато желаем да обобщим благословението, ние го 
наричаме Божие благоволение, от което като извор текат всякакви благословения. И 
можем да видим навсякъде в Писанията, че те ни посочват Божията любов не само 
когато говорят за вечното спасение, но и за всяко благословение. По която причина 
Давид пее, че Божията любов, преживяна в праведното сърце, е по-сладка и по-
желателна от самия живот (Пс. 63:3). Накратко, ако имаме всяка земна утеха, която 
желаем, но не сме сигурни дали Бог ни обича, нашето щастие е проклето и 
следователно е нещастие. Но ако Бог открива върху нас светлината на Своята бащинска 



подкрепа, тогава дори нашите нещастия ще бъдат благословения, тъй като ще станат 
помощ за нашето спасение. Така Павел, след като описва всякакви бедствия, се хвали, 
че те не могат да ни отделят от Божията любов; и в неговите молитви той винаги 
започва с Божията благодат като извор на всяко благоденствие. По същия начин, на 
всички ужаси, които ни атакуват, Давид противопоставя само Божието благоволение: 
“Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с 
мен” (Пс. 23:4). И ние чувствуваме, че нашите умове винаги се колебаят, докато 
задоволени с Божията благодат, търсим в нея мир и се чувствуваме напълно уверени в 
това, което се казва в псалма, “Благословен е онзи народ, на когото Бог е Господ, 
хората, които е избрал за Свое наследство” (Пс. 33:12). 

(Основата на вярата е незаслуженото обещание, дадено в Словото, за 
благодатта в Христос, 29-32) 

29. Божието обещание е подкрепа за вярата 

Ние правим незаслуженото обещание основа на вярата, защото именно в него се 
състои вярата. Защото макар че тя винаги твърди, че Бог е истинен, било като 
забранява, обещава или заплашва; макар покорно да приема Неговите заповеди, да 
спазва Неговите забрани и да се вслушва в Неговите заплахи; пак тя винаги започва с 
обещанието, продължава с обещанието и завършва с обещанието. Тя търси живот в 
Бога, живот, който не се намира в заповеди или изявления за наказание, но в 
обещанието за милост. И това обещание трябва да бъде безплатно; защото едно 
условно обещание, което ни връща към нашите дела, обещава само толкова живот, 
колкото намираме в самите себе си. Затова, ако искаме вярата да не се колебае и 
трепери, трябва да я подкрепяме с обещанието за спасение, което Господ дава 
безплатно и незаслужено, гледайки не на нашите заслуги, а на нашето нещастие. Затова 
Апостолът свидетелствува за Благовестието, че то е словото на вярата (Рим. 10:8). Това 
той казва не за предписанията или обещанията на Закона, тъй като в Закона няма нищо, 
което утвърждава нашата вяра, а за незаслуженото действие, чрез което Бог примирява 
света със Себе Си. Затова той често използва вяра и Благовестие като взаимозаменяеми 
понятия, както когато казва, че му е било поверено служението на Благовестието за 
“покорство към вярата”; че “то е Божия сила за спасение за всеки, който вярва”; че “в 
него се открива правдата от Бога чрез вяра към вяра” (Рим. 1:5, 16, 17). Не е чудно; като 
виждаме, че Благовестието е “служение на примирение” (2 Кор. 5:18), няма друго 
достатъчно свидетелство за Божието благоволение, което да е нужно за вярата. Затова, 
когато казваме, че вярата трябва да уповава на незаслуженото обещание, ние не 
отричаме, че вярващите приемат и прегръщат Божието Слово във всички негови части, 
но сочим към обещанието за милост като особен предмет на вярата. Наистина, 
вярващите трябва да осъзнават Бога като Съдия и Възмездител за нечестие; и все пак 
милостта е целта, към която те трябва да гледат, тъй като Той е изявен пред техните очи 
като “добър и готов да прощава,” “изобилен в милост,” “бавен да се гневи,” “добър към 
всички” и изливащ “Своите добри милости върху всички Свои създания” (Пс. 86:5; 
103:8; 145:8, 9). 

30. Защо вярата зависи единствено от обещанието за благодат 

Не мога да не разгледам бедните възражения на Пигий и други като него, които 
ругаят против това ограничение, че разпокъсва вярата и се хваща само за една част от 
нея. Както вече казах, признавам, че общият предмет на вярата (както те го изразяват) е 



Божията истина, независимо Бог заплашва или дава надежда за Своето благоволение. 
Затова когато Ной се страхува от унищожението на света, още преди то да се вижда, 
Апостолът нарича това вяра (Евр. 11:17). Ако страхът от надвисналото наказание е дело 
на вяра, заплашването не трябва да бъде изключено от определението за вярата. Това е 
вярно; но ние несправедливо и клеветнически биваме обвинявани, че сме били 
отричали, че вярата се отнася за цялото Божие Слово. Ние само искаме да поддържаме 
тези две неща – че вярата никога не е уверена, докато не уповава на незаслуженото 
обещание; и че единственият начин, по който вярата ни примирява с Бога, е като ни 
съединява с Христос. И двете заслужават нашето внимание. Ние се стремим към вяра, 
която разделя Божиите деца от нечестивите, вярващите от невярващите. Дали по тази 
причина всеки човек, който вярва, че Бог е праведен в това, което заповядва, и истинен 
в това, което заплашва, трябва да бъде причислен към вярващите? Далеч сме от това. И 
така, вярата няма твърда основа, докато не застане върху Божията милост. Тогава каква 
е нашата цел, когато разсъждаваме за вярата? Не е ли за да разбираме пътя на 
спасението? Но как може вярата да бъде спасителна вяра, ако не ни присажда в тялото 
на Христос? Затова не нелепо, че като даваме определение за вяра, ние така 
подчертаваме нейния особен предмет, и чрез разграничение добавяме към общия 
характер особения белег, който разграничава вярващия от невярващия. Накратко, 
злобните нямат никакво основание против това учение, освен ако искат да отправят 
същата критика срещу апостол Павел, който конкретно определя Благовестието като 
“словото на вярата” (Рим. 10:8). 

31. Значението на Словото за вярата 

От това отново заключаваме, както вече обяснихме, че вярата се нуждае от 
Словото също толкова, колкото плодът на дървото се нуждае от жив корен; защото 
както Давид свидетелствува, никой не може да се надява на Бога освен онзи, който 
познава Неговото име (Пс. 9:10). Но това познание не е оставено на въображението на 
всеки човек, а зависи от свидетелството, което самият Бог дава за Своята доброта. 
Същият псалмист потвърждава това в друг стих, “Твоето спасение, според Словото Ти” 
(Пс. 119:41). И отново, “Спаси ме . . . на Твоите думи уповавах” (Пс. 119:146, 147). Тук 
трябва да обърнем внимание на връзката на вярата със Словото, и със спасението като 
следствие от него. Все пак, обаче, не изключваме Божията сила. Ако вярата не гледа на 
тази сила, за да се поддържа, тя никога няма да Му отдаде дължимата почит. Павел 
като че ли разказва нещо обикновено или нормално събитие по отношение на Авраам, 
когато казва, че е повярвал, че Бог, Който му е дал обещанието за благословено 
потомство, има силата да го изпълни (Рим. 4:21). И по същия начин в друг стих той 
казва за себе си, “Знам в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до 
онзи ден онова, което съм Му поверил” (2 Тим. 1:12). Но нека всеки сам да разсъди как 
постоянно бива атакуван със съмнения относно Божията сила, и така лесно ще осъзнае, 
че онези, които прилежно я възвеличават, напредват много във вярата. Ние всички 
признаваме, че Бог може да направи всичко, което пожелае; но макар всяко изкушение, 
дори най-обикновеното, да ни изпълва със страх и ужас, ясно е, че когато приписваме 
по-малка важност на Божиите обещания, отколкото на заплахите на Сатана, ние 
принизяваме Божията сила. Това е причината Исая, когато искаше да внуши в сърцата 
на хората сигурността на вярата, разказва така тържествено за безграничната сила на 
Бога. Често изглежда, след като започва да говори за надеждата на прошката и 
примирението, че се отклонява и ненужно поема дълъг обиколен път, описвайки как 
чудно Бог управлява тъканта на небето и земята в целия ход на природата; но той не 
прави нищо, което не е уместно за случая; защото ако пред нашите очи не бъде 



представена Божията сила, за която всичко е възможно, нашите уши отказват да чуят 
Словото или не поставят правилната стойност върху него. Можем да добавим, че тук 
става въпрос за действителна сила; защото, както видяхме на друго място, 
благочестието винаги прилага на практика Божията сила; конкретно, винаги гледа на 
тези неща, с които Бог изявява Себе Си като Баща. Затова в Писанието толкова често се 
споменава за изкупление; от което израилтяните могат да научат, че Онзи, Който преди 
е бил Начинател на спасението, ще бъде също негов постоянен Пазител. Давид също ни 
напомня чрез своя пример, че благословенията, които Бог дава лично на всеки отделен 
човек, трябва да потвърдят неговата вяра за бъдещето; и дори когато изглежда, че Бог 
ни е забравил, ние трябва да погледнем по-далеч и да бъдем насърчени от Неговите 
предишни благословения, както се казва в друг псалм, “Спомням си древните дни, 
размишлявам за всичките Твои дела” (Пс. 143:5). И отново, “Ще спомена делата на 
Господа; защото ще си спомня чудесата от Теб в древността” (Пс. 77:11). Но тъй като 
цялото ни разбиране за Божията сила и дела е празно без Словото, ние не напразно 
твърдим, че няма вяра, докато Бог не ни представи ясно свидетелство за Своята 
благодат. Тук, обаче, може да се зададе въпрос относно възгледа за Сара и Ревека, 
които, подтикнати като че ли от ревност за вярата, отидоха отвъд границите на 
Словото. Сара, в нейното ревностно желание за обещаното потомство, даде своята 
робиня на съпруга си. Не може да се отрече, че тя съгреши в много отношения; но 
единствената грешка, за която сега говоря, е че беше отклонена поради ревността си и 
не остана в границите, определени от Словото. Но е сигурно, че нейното желание беше 
породено от вяра. Ревека също, получила от Бога откровение за своя син Яков, осигури 
неговото благословение чрез измама; заблуди своя съпруг, който беше свидетел и 
служител на Божията благодат; принуди сина си да лъже; чрез измама и заблуда 
изврати Божията истина; и накрая, като изложи на хули Божието обещание, направи 
така, че почти го обезсмисли. Но пак това поведение, колкото и порочно и достойно за 
порицание, не беше лишено от вяра. Тя трябва да е преодоляла много препятствия, 
преди да придобие такова силно желание за това, което не дава никаква надежда за 
земно облагодетелствуване, но е изпълнено с трудности и опасности. По същия начин 
не можем да кажем, че святият патриарх Исак е бил напълно лишен от вяра, защото 
след като е получил същото откровение за честта, дадена на по-малкия син, той все пак 
продължава да пророкува в полза на първородния Исав. Тези примери определено 
показват, че заблудата често бива примесена с вяра; и все пак, когато вярата е истинска, 
тя винаги надделява. Защото както конкретната грешка на Ревека не унищожи 
благословението, така и не унищожи вярата, която като цяло владееше в нейния ум и 
беше основа и причина за нейните действия. Но в това Ревека показа колко склонен е 
човешкият ум да се отклонява винаги, когато си позволи и най-малката свобода. Но 
макар че недостатъците и немощта скриват вярата, те не я угасват. Но те ни увещават 
колко прилежно трябва да се придържаме към Божието Слово, и в същото време 
потвърждават това, което поучаваме, а именно, че вярата се отклонява тогава, когато не 
е подкрепяна от Словото, както умовете на Сара, Исак и Ревека биха се изгубили в 
нечестиви пътища, ако тайното възпиране на Провидението не ги държеше покорни на 
Словото. 

32. Обещанието на вярата е изпълнено в Христос 

От друга страна, имаме пълно основание да обобщаваме всички благословения в 
Христос, тъй като Апостолът обобщава цялото Благовестие в познанието за Христос и 
заявява, че в Него всички Божии благословения са “да” и “амин.” Причината за това е 
очевидна. Всяко обещание, което Бог дава, е свидетелство за Неговото благоволение. 



Това винаги е вярно и не противоречи на факта, че големите благословения, които 
Божията щедрост постоянно излива върху нечестивите, са подготовка за по-тежко 
осъждение. Тъй като те нито смятат, че тези благословения идват от Божията ръка, 
нито ги признават като Негови благословения, или ако ги признават, никога не ги 
смятат за доказателства за Неговото благоволение, чрез тях те не биват наставлявани в 
Неговата милост повече от дивите животни, които по своето естество се радват на 
същата щедрост, но никога не виждат отвъд нея. Все пак е вярно, че като отхвърлят 
обещанията, които са дадени на всички хора, те подлагат себе си на по-сурово 
наказание. Защото макар че действието на обещанията се изявява само когато 
обещанията бъдат приети с вяра, пак тяхната истинност и сила никога не биват 
унищожени поради нашето неверие или неблагодарност. Следователно, когато Господ 
чрез Своите обещания ни кани не само да се наслаждаваме на плодовете на Неговата 
доброта, но също и да разсъждаваме върху тях, Той в същото време заявява Своята 
любов. Така се връщаме към нашето твърдение, че всяко обещание е изявление на 
Божието благоволение към нас. И така, безспорно е, че Бог не обича никой човек извън 
Христос. Той е възлюбеният Син, в Когото обитава любовта на Бащата, и от Когото тя 
бива дадена на нас. Затова Павел казва, “благодат, с която ни е дарил във Възлюбения 
Си” (Еф. 1:6). Следователно, именно чрез Неговата намеса любовта се разпределя така, 
че да достигне всички нас. Затова в друг стих Апостолът нарича Христос “нашия мир” 
(Еф. 2:14), и също Го представя като връзката, чрез която Бащата е свързан с нас в 
бащинска любов (Рим. 8:3). От това следва, че винаги, когато ни се дава някакво 
обещание, ние трябва да обърнем нашите очи към Христос. Затова Павел основателно 
заявява, че в Христос са потвърдени и изпълнени всички Божии обещания (Рим. 15:8). 
Дават се някои примери като противоречащи на този възглед. Когато сириецът Нееман 
попита пророка относно правилното поклонение на Бога, казва ни се, че не можем да 
предполагаме, че му е било казано за Посредника, но все пак той е похвален за своето 
благочестие (4 Царе 5:17-19). Нито Корнилий, римския езичник, би могъл да бъде 
запознат с всичко, което е известно на всички евреи, и в най-добрия случай е знаел 
само отчасти. И все пак неговите добри дела и молитви бяха приемливи за Бога (Деян. 
10:31), докато пророкът чрез своя отговор одобри жертвите на Нееман. При двамата 
това би трябвало да е плод на вяра. По същия начин евнухът, при когото Филип беше 
изпратен, ако не беше надарен с някаква степен на вяра, никога не би поел умората и 
разноските на едно дълго и трудно пътуване, за да получи възможността да се поклони 
(Деян. 8:27, 31); и все пак виждаме как, когато Филип го разпитваше, той показва 
своето невежество относно Посредника. Признавам, че в някои отношения тяхната вяра 
не беше явна нито относно личността на Христос, нито относно властта и служението, 
дадени Му от Бащата. Все пак е сигурно, че те бяха дарени с основи, които могат да им 
дадат някакво, макар и слабо, усещане за Христос. Това не трябва да се смята за 
странно; защото евнухът не би се втурнал от далечна страна към Ерусалим при един 
непознат Бог; нито Корнилий би могъл, след като веднъж е приел юдейското учение, да 
живее толкова дълго в Юдея без да се запознае с основните принципи на здравото 
учение. По отношение на Нееман е нелепо да предполагаме, че Елисей, като му е дал 
толкова подробни указания, не е казал нищо за главния принцип. Следователно, макар 
тяхното познание за Христос да е било неясно, не можем да предполагаме, че те 
въобще са нямали такова познание. Те са използвали жертвоприношенията на Закона и 
трябва да са ги разграничавали от лъжливите жертвоприношения на езичниците според 
целта, към която сочат, а именно Христос. 

  



(Вярата е изявена в нашите сърца чрез Духа, 33-37) 

33. Словото става действено за нашата вяра само чрез Святия Дух 

Простата външна изява на Словото би трябвало да бъде напълно достатъчна за 
да произведе вяра, ако не ни пречеха нашата слепота и извратеност. Но такава е 
склонността на нашия ум към суета, че той никога не може да се придържа към 
Божията истина, и такава е неговата тъпота, че винаги е сляп дори в Божията светлина. 
Затова без просветлението на Духа Словото остава без последствие; и така също е 
очевидно, че вярата е нещо по-висше от човешкото разбиране. Нито пък е достатъчно 
умът да бъде просветлен от Божия Дух, ако сърцето също не бива утвърдено и 
подкрепяно от Неговата сила. Тук Схоластиците се отклоняват напълно, като в своето 
разглеждане на вярата разчитат изцяло на простото умствено съгласие и напълно 
пренебрегват увереността и сигурността в сърцето. Вярата е специален дар от Бога по 
два начина – като пречиства ума, така че му дава желание за Божията истина, и след 
това утвърждава Божията истина вътре в него. Защото Духът не просто поражда вяра, 
но и постепенно я увеличава, докато чрез нея ни доведе в небесното царство. “Онова 
добро нещо, което ти е поверено,” казва Павел, “опази чрез Святия Дух, Който живее в 
нас” (2 Тим. 1:14). Може лесно да се обясни в какъв смисъл Павел казва (Гал. 3:2), че 
Духът се дава чрез слушането на вярата. Ако имаше само един дар на Духа, нелепо е да 
се каже, че Този, Който е Начинател и причина за вярата, е следствие от вярата; но като 
хвалим даровете, с които Бог украсява Своята Църква, и чрез последователно 
прибавяне на вяра я води към съвършенство, няма нищо странно в това, че той 
приписва на вярата самите дарби, за чието приемане вярата ни подготвя. За някои 
изглежда противоречие, когато се казва, че никой не може да повярва в Христос освен 
онези, на които е дадено; но това е отчасти защото не осъзнават колко дълбока и 
необхватна е небесната мъдрост, или колко тъп е човешкият ум в осъзнаването на 
Божиите тайни, и отчасти защото не отчитат това твърдо и уверено постоянство на 
сърцето, което е главната част от вярата. 

34. Само Святият Дух ни води при Христос 

Но както Павел твърди, “Защото кой човек знае какво има в човека, освен духът 
на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има в Бога, освен Божият Дух” (1 
Кор. 2:11). Ако по отношение на Божията истина ние се колебаем дори за тези неща, 
които виждаме с телесните очи, как можем да сме твърди и уверени по отношение на 
онези Божии обещания, които нито очите виждат, нито умът обхваща? Тук човешкият 
разум е толкова немощен и изгубен, че първата стъпка на напредък в училището на 
Христос е да го отхвърли (Мат. 11:25; Лука 10:21). Като спусната завеса, той ни пречи 
да видим Божиите тайни, които се откриват само на децата. “Плът и кръв” не ги 
откриват (Мат. 16:17). “Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, 
защото за него е глупост; и не може да го разбере, защото то се изпитва духовно” (1 
Кор. 2:14). Следователно е необходима помощта на Святия Дух, или по-скоро тук 
единствената сила е Неговото действие. “Защото кой е познал ума на Господа? Или кой 
Му е бил съветник?” (Рим. 11:34); но “Духът изследва всичко, даже и Божиите 
дълбочини” (1 Кор. 2:10). Именно така придобиваме ума на Христос: “Никой не може 
да дойде при Мен, ако не го привлече Баща Ми, Който Ме е пратил; и Аз ще го 
възкреся в последния ден. . . . Всеки, който е чул от Бащата, и се е научил, идва при 
Мен. Не че е видял някой Бащата, освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Бащата” 
(Йоан 6:44, 45, 46). Следователно, тъй като не е възможно да дойдем при Христос, ако 



не сме привлечени от Духа, така като биваме привличани, в нашия ум и дух биваме 
издигнати нас нашия разум. Защото душата, когато бъде просветлена от Духа, получава 
нови очи, които й дават способност да вижда небесните тайни, от чиито блясък тя е 
била заслепена преди. И всъщност, единствено когато човешкият разум бива осветен от 
светлината на Святия Дух, той започва да чувствува онези неща, които се отнасят за 
Божието царство; като преди е бил твърде глупав и безчувствен да има каквото и да е 
желание за тях. Затова нашият Спасител, когато ясно изявява тайните на царството на 
двамата ученици, не прави никаква промяна в тях, докато не отваря ума им да разберат 
Писанията (Лука 24:27, 45). Затова също, макар лично с устата Си да е учил 
Апостолите, пак беше необходимо да изпрати Духа на истината да вложи в техните 
умове учението, което те са чули с ушите си. По отношение на онези, на които се 
проповядва, Словото е като слънце, което свети на всички, но е без полза за слепите. В 
това отношение всички ние сме по естество слепи; и затова Словото не може да 
проникне в нашия ум докато Духът, този вътрешен Учител, не го вложи в нас чрез 
Своята просвещаваща сила. 

35. Без Духа човекът е неспособен на вяра 

Тъй като на друго място показах по-пълно, когато говоря за извратеността на 
нашето естество, колко неспособни са хората да вярват (Книга 2, глава 2, 3), няма да 
отегчавам читателя да го повтарям. Нека да е достатъчно да отбележа, че духът на вяра 
се използва от Павел като синоним на самата вяра, която получаваме от Духа, но от 
която по естество сме лишени (2 Кор. 4:13). Затова той се моли за солунците, “Дано 
нашият Бог ви има достойни за призванието ви и усъвършенствува могъщо във вас 
всяко добро желание и дело във вярата” (2 Сол. 2:11). Тук, като нарича вярата Божие 
дело и я отличава чрез епитет, наричайки я добро желание, той заявява, че тя не следва 
от естеството на човека; и не само това, но и добавя, че тя е свидетелство за Божията 
сила. Като се обръща към коринтяните, когато им казва, че вярата не се състои “в 
човешка мъдрост, а в Божията сила” (1 Кор. 2:4), той без съмнение говори за видимите 
чудеса; но тъй като нечестивите са заслепени, когато ги виждат, той включва в това и 
вътрешния печат, за който споменава на друго място. И за да изобрази по-добре Своята 
щедрост в този най-превъзходен дар, Бог не го дарява безразборно на всички, но като 
специална привилегия го вменява само на онези, в които е благоволил. В този смисъл 
вече цитирахме текстове от Писанието, за които Августин, като верен тълкувател, 
възкликва (De Verbo Apost. Serm. 2), “Нашият Спасител, за да ни научи, че вярата в 
Него е дар, а не заслуга, казва, ‘Никой човек не може да дойде при Мен, ако не го 
привлече Баща Ми, Който Ме е изпратил’ (Йоан 6:44). Странно е, че когато двама 
човека слушат, единият презира, другият приема. Нека този, който презира, да 
обвинява себе си; нека този, който приема, да не приписва това на себе си.” На друго 
място той задава въпроса, “Защо е дадено на един, а не на друг? Не се срамувам да 
кажа: Това е една от дълбоките тайни на кръста. От някаква незнайна дълбочина на 
Божиите съдби, която ние не можем да изследваме, следват всички наши способности. 
Аз виждам, че имам способност; но не знам как имам тази способност; само това 
виждам, че е от Бога. Но защо на един, а не на друг? Това е твърде велико за мен; това е 
бездънната дълбочина на кръста. Могат да възкликна в удивление; но не мога да го 
обсъждам или доказвам.” Цялото се свежда до това, че Христос, когато създава в нас 
вяра чрез действието на Духа, в същото време ни присажда в Своето тяло, за да станем 
съучастници във всички благословения. 

 



36. Вярата като въпрос на сърцето 

Следващото необходимо нещо е това, което умът е приел, да бъде предадено на 
сърцето. Словото не е прието с вяра само когато се вее в ума, а когато е хванало дълбок 
корен в сърцето и е станало невидима опора за устояване и отблъскване на всички 
атаки на изкушението. Но ако просветлението на Духа е истинският източник за 
разбиране в разума, много по-изявено е Неговото действие в утвърждаването на 
сърцето; тъй като има повече неверие в сърцето, отколкото слепота в ума; и е много по-
трудно да вдъхновим душата със сигурност, отколкото да я наситим с познание. Затова 
Духът извършва част от запечатването, отпечатвайки върху нашите сърца самите 
обещания, сигурността за които преди това е била внушена на нашите умове. Той също 
служи като залог за установяване и потвърждаване на тези обещания. Така Апостолът 
казва, “В Когото като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, Който е 
залог за нашето наследство” (Еф. 1:13, 14). Виждате как той поучава, че сърцата на 
вярващите са запечатани със Святия Дух като печат, и Го нарича Дух на обещание, 
защото потвърждава Благовестието в нас. По същия начин той казва на коринтяните, 
“Бог ни е запечатал, и е дал в сърцата ни Духа за залог” (2 Кор. 1:22). И отново, когато 
говори за пълна и уверена надежда, той я основава върху “залога на Духа” (2 Кор. 5:5). 

37. Съмнението не може да заглуши вярата 

Не забравям това, което преди казах, и което опитът ни всекидневно ни 
напомня; а именно, че вярата е подчинена на различни съмнения, така че умовете на 
вярващите рядко си почиват, или поне не винаги са спокойни. Все пак, каквито и да са 
средствата, чрез които те биват разтърсвани, те или се избавят от водовъртежа на 
изкушението, или остават твърди на мястото си. Вярата намира сигурност и закрила в 
думите на псалма, “Бог е наше прибежище и сила, винаги изпитана помощ в бедствие, 
затова няма да се уплашим, дори земята да се поклати и планините да се преместят сред 
моретата” (Пс. 46:1, 2). Това приятно спокойствие е описано и на друго място: “Легнах 
и спах; станах, защото Господ ме поддържа” (Пс. 3:5). Не че Давид винаги беше в това 
радостно състояние; но доколкото мярката на неговата вяра го прави да чувствува 
Божието благоволение, той се хвали, че безстрашно презира всяко нещо, което може да 
наруши неговото спокойствие. Затова Писанието, когато ни увещава във вяра, ни 
заповядва да бъдем в мир. В Исая се казва, “В безмълвие и увереност ще бъде силата 
ви” (Ис. 30:15); и в псалмите, “Уповавай в Господа и Го очаквай с търпение.” На това 
съответствува текстът в Евреи, “Защото ви е нужно търпение,” и т.н. (Евр. 10:36). 

(Опровержение на схоластични възражения, 38-40) 

38. Схоластичната заблуда относно сигурността на вярата 

От това можем да преценим колко гибелна е схоластичната догма, че не можем 
да имаме по-силно свидетелство за Божието благоволение към нас от някакво морално 
предположение, според това доколко човекът смята себе си достоен за него. 
Несъмнено, ако трябва да определям според своите си дела какво е отношението на 
Господа към нас, признавам, че дори не можем да съставим и най-слабото 
предположение; но тъй като вярата бива съпътствувана с незаслужено и просто 
обещание, не остава място за неяснота. Кажете ми, с каква увереност ще бъдем 
въоръжени, ако разсъждаваме по този начин: Бог е милостив към нас, ако ние заслужим 
това чрез чистотата на нашия живот? Но тъй като сме запазили този предмет за 



разглеждане на съответното място сега няма да го изследваме повече, особено като 
виждаме, че е вече напълно ясно, че нищо не е по-противно на вярата от 
предположенията, или какво да е друго чувство, сродно на съмнението. Нищо не може 
да бъде по-лошо от тяхното извращаване на текста в Еклисиаст, което винаги е в 
техните уста: “Няма човек, който да знае дали любов или омраза го очаква” (Екл. 9:1). 
Защото дори без да настояваме, че текстът е неправилно преведен в 
общоразпространените преводи, дори едно дете може да схване какъв е смисълът на 
Соломон, а именно, че всеки, който твърди, че знае от сегашното състояние на нещата 
кои хора имат Божието благоволение и кои го нямат, се труди напразно и измъчва себе 
си безполезно, тъй като “Всичко постига всичките еднакво”; “на онзи, който жертвува, 
и на онзи, който не жертвува”; и затова Бог не винаги заявява Своята любов на онези, 
на които дарява непрекъснато благоденствие, нито Своята омраза на онези, които 
наскърбява. И това цели да докаже суетата на човешкия разум, че той е така дълбоко в 
тъмнина относно нещата, които е най-важно да познава. Така Соломон казва малко 
преди това, “Защото каквото постига човешките деца, постига и животните; една участ 
имат; както умира единият, така умира и другото” (Екл. 3:19). Ако някой от това 
заключава, че ние вярваме в безсмъртието на душата само по предположение, нямаме 
ли основание да го сметнем за луд? Имат ли разум онези, които не могат да придобият 
никаква сигурност за Божието благоволение, защото плътското око не е способно да го 
разграничи от настоящото състояние на света? 

39. Християнинът се радва във вътрешното присъствие на Духа 

Но те казват, че е неразумно и надменно да си приписваме несъмнено познание 
за Божията воля. Бих се съгласил с това, ако твърдяхме, че можем да подчиним 
необхватната Божия воля на нашия слаб разум. Но когато просто казваме заедно с 
Павел, “А ние приехме не духа на света, а Духа, Който е от Бога, за да познаем това, 
което Бог е благоволил да ни подари” (1 Кор. 2:12), какво могат де да противопоставят 
на това без да оскърбят Божия Дух? Но ако е богохулство да обвиним откровението, 
което Той ни е дал, в лъжа, несигурност или неяснота, как можем да грешим в това, че 
поддържаме неговата сигурност? Но те пак възкликват, че има голямо безразсъдство в 
това, че си въобразяваме Божия Дух. Кой може да повярва, че тези хора, които желаят 
да бъдат смятани за учители на света, могат да бъдат така глупави, че да грешат така 
чудовищно в самите основи на вярата? Всъщност, за мен това би било невероятно, ако 
не се изявява в техните собствени писания. Павел заявява, че са Божии синове само 
онези, които са водени от Божия Дух (Рим. 8:14); тези хора биха искали онези, които са 
Божии синове, да водят сами себе си и да са лишени от Божия Дух. Той ни казва, че ние 
наричаме Бога наш Баща, защото така ни подтиква Духът, Който единствен 
свидетелствува с нашия дух, че сме Божии синове (Рим. 8:16); те, макар да не ни 
забраняват да призоваваме Бога, оттеглят Духа, чрез Чието водителство можем да Го 
призовем. Той заявява, че служители на Христос са само онези, които са водени от 
Христовия Дух (Рим. 8:9); те си въобразяват християнство, което няма нужда от 
Христовия Дух. Той издига надеждата за благословено възкресение само за онези, 
които чувствуват Неговия Дух да обитава в тях (Рим. 8:11); те си въобразяват надежда 
когато няма такова чувство. Но може би те ще кажат, че не отричат необходимостта да 
бъдем дарени с Духа, а само твърдят, че е част от скромността и смирението да не го 
признаваме. Тогава какво има предвид Павел, когато казва на коринтяните, 
“Изпитвайте себе си дали сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не познавате 
ли, че Христос е във вас, освен ако сте изгубени?” (2 Кор. 13:5)? Нещо повече, Йоан 
казва, “И по това познаваме, че Той живее в нас, по Духа, Който ни е дал” (1 Йоан 



3:24). И не е ли съмнение в обещанията на Христос това да бъде наричани служители 
на Христос без да имаме Неговия Дух, за Когото Той е заявил, че ще излива върху 
всички Свои хора (Ис. 44:3)? Какво? Не оскърбяваме ли Святия Дух, когато отделяме 
Неговото специално дело, вярата, от Него самия? Тъй като това са първоначалните 
принципи на религията, най-нещастна слепота е да бъдат обвинявани християните в 
надменност за това, че си позволяват да се прославят в присъствието на Святия Дух; 
слава, без която самото християнство не може да съществува. Примерът на тези хора 
изявява истинността на твърдението на нашия Спасител, че Неговия Дух “светът не 
може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той 
пребъдва във вас, и във вас ще бъде” (Йоан 14:17). 

40. Въображаемата несигурност относно това дали ще устоим докрай 

За да не стане така, че се опитват да подкопават сигурността на вярата само в 
една посока, те я атакуват и в друга посока, а именно, че макар да е законно за 
вярващия, поради неговото действително състояние на праведност, да прави преценки 
относно Божието благоволение, познанието за устояването докрай все още остава 
скрито. Наистина, за нас остава една възхитителна сигурност, ако само в настоящия 
момент можем да съдим от морално предположение дали сме в благодат, но не можем 
да знаем как ще бъдем утре! Думите на Апостола са много различни от това, “Защото 
съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито 
бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание 
ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ” (Рим. 
8:38-39). Те се опитват да избягнат смисъла на това като произволно твърдят, че 
Апостолът има тази увереност чрез специално откровение. Но те са твърде много 
затънали, за да могат да избягат по този начин; защото в този текст той говори не за 
своя личен опит, а за благословенията, които всички вярващи получават от вярата. Но 
тогава в друг стих Павел ни предупреждава като споменава нашата слабост и 
непостоянство, “Нека който мисли, че стои, да внимава да не падне” (1 Кор. 10:12). 
Наистина; но той не казва това за да ни изпълни със страх, а за да се научим да 
смиряваме себе си под могъщата Божия ръка, както Петър обяснява (1 Пет. 5:6). Тогава 
колко нелепо е да ограничаваме сигурността на вярата до определен миг във времето; 
като виждаме, че основно свойство на вярата да отива отвъд времето на настоящия 
живот и да се простира към бъдещото безсмъртие? Следователно, тъй като на Божието 
благоволение вярващите дължат това, че като са просветени чрез Неговия Дух, те чрез 
вяра се наслаждават на очакването за небесния живот; това прославяне е толкова далеч 
от надменност, че всеки, който се срамува да изповяда тази слава, вместо да 
свидетелствува за скромност и смирение, всъщност издава крайна неблагодарност, като 
нечестиво подтиска Божията доброта. 

(Връзката на вярата с надеждата и любовта, 41-43) 

41. Вярата според Евреи 11:1 

Тъй като естеството на вярата не може да бъде по-добро или по-ясно изявено 
освен чрез съдържанието на обещанието, на което тя се обляга като здрава основа, и без 
което веднага пропада или дори изчезва, ние съставихме от това нашето определение – 
определение, което никак не се различава от онова определение или описание, което 
Апостолът приспособява към своето разглеждане, когато казва, че вярата е “същност на 
неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат” (Евр. 11:1). Защото 



с думата “същност” (hupostasis) той има предвид някаква опора, на което се опира и 
обляга праведният ум. Това е същото като да каже, че вярата някакво сигурно и уверено 
притежаване на онези неща, които са ни обещани от Бога; освен ако не предпочитаме 
да преведем hupostasis като увереност. Не възразявам против това, макар да съм по-
склонен да приема другото тълкуване, което е по-общоприето. И отново, за да покаже, 
че до последния, когато ще се отворят книгите (Дан. 7:10; Откр. 20:12), нещата 
свързани с нашето спасение са твърде възвишени, за да бъдат обхванати от нашия 
разум, видени от нашите очи или докоснати от нашите ръце, и че в това време няма 
възможен начин те да бъдат притежавани от нас, освен ако превъзмогнем 
ограниченията на нашия разум и издигнем очите си над всички светски неща; накратко, 
да надминем себе си, той добавя, че тази сигурност за притежаване се отнася за неща, 
за които само се надяваме, и следователно не ги виждаме. Защото както Павел казва 
(Рим. 8:24), “Надежда, която се вижда, не е надежда,” че “се надяваме на това, което не 
виждаме.” Когато го нарича свидетелство или доказателство, както Августин 
многократно го определя (виж Hom. in Joann. 79 и 95), убеждение за неща, които ги 
няма (гръцката дума е ελενχος) е същото като да го нарече явление на неща, които не 
са явни, виждане на нещо, които не се виждат, яснота на неща, които са неясни, 
присъствие на неща, които не присъствуват, откриване на неща, които са скрити. 
Защото Божиите тайни (и към тях принадлежат нещата, които се отнасят за нашето 
спасение) не могат да бъдат осъзнати в самите тях, или както се казва, в тяхното 
естество; но ги виждаме само в Неговото Слово, за чиято истинност трябва да сме така 
твърдо убедени, че да твърдим, че всяко нещо, което то казва, е изпълнено и 
завършено. 

Вяра и любов 

Но как може умът да се издигне до такова схващане и усещане за Божията 
доброта, без в същото време да бъде възпламенен напълно с любов към Бога? 
Изобилието от радост, което Бог е запазил за онези, които се боят от Него, не може да 
бъде истински познато без да създаде истинско раздвижване в сърцето. Който е така 
засегнат, бива издигнат и носен изцяло към Бога. Затова не е странно, че никое зло 
извратено сърце не може да преживее това чувство, чрез което, като биваме пренесени 
към самото небе, сме допуснати до най-скритите съкровища на Бога и до най-святите 
кътчета на Неговото царство, които не трябва да се омърсяват от влизането на сърце, 
което е нечисто. Защото това, което Схоластиците казват относно предимството на 
любовта пред вярата и надеждата, е само бълнуване (виж Sent. Lib. 3 Dist. 25 и нататък), 
тъй като само вярата е това, което поражда любов. Колко по-добре го изразява Бернар, 
“Вярвам, че свидетелството на съвестта, което Павел нарича ‘радост’ за вярващите, се 
състои в три неща. Първо, необходимо е да вярвате, че не можете да имате прошка на 
греховете освен чрез Божията милост; второ, че не можете да извършите нито едно 
добро дело, ако Той не го даде; и накрая, че не можете чрез никакви добри дела да 
заслужите вечния живот, ако той не ви бъде даден незаслужено” (Bernard, Serm. 1 in 
Annuntiatione). Малко след това той добавя, “Тези неща не са достатъчни, но са като 
начало на вярата; защото макар да вярвате, че вашите грехове могат да бъдат простени 
само от Бога, трябва също да твърдите, че те не са простени, докато не бъдете убедени 
чрез свидетелството на Святия Дух, че спасението е запазено за нас; че тъй като Бог 
прощава грехове и дава заслуги, и след заслугите награди, не можете да спрете в 
началото.” Но тези и други теми ще бъдат разгледани на тяхното правилно място; 
засега нека е достатъчно да разберем какво е вяра. 



42. Вярата и надеждата вървят заедно 

Навсякъде, където съществува такава жива вяра, тя трябва да има за неразделен 
съдружник надеждата за вечен живот, или по-скоро самата трябва да я породи и изяви; 
където тази надежда липсва, колкото и ясно и умело да обясняваме вярата, сигурно е, 
че нямаме вяра. Защото вярата (както казахме), е твърдо убеждение в Божията истина – 
убеждение, че тя никога не може да бъде лъжлива, никога не заблуждава, никога не е 
напразна; онези, които са приели тази увереност, трябва в същото време да очакват, че 
Бог ще изпълни всички Свои обещания, които в тяхната увереност са абсолютно 
истинни; така, с една дума, надеждата не е нищо повече от очакването на онези неща, 
за които вярата преди това е повярвала, че са наистина обещани от Бога. И така, вярата 
вярва, че Бог е истинен; надеждата очаква, че в съответното време Той ще изяви Своята 
истина. Вярата вярва, че Той е наш Баща; надеждата очаква, че Той винаги ще 
действува като Баща към нас. Вярата вярва, че ни е даден вечен живот; надеждата 
очаква, че той един ден ще бъде изявен. Вярата е основата, на която лежи надеждата; 
надеждата подхранва и подкрепя вярата. Защото катто никой човек не може да очаква 
от Бога нищо без преди това да е повярвал в Неговите обещания, така от друга страна 
слабостта на нашата вяра, която може да се измори и да отпадне, трябва да бъде 
поддържана и подхранвана от търпелива надежда и очакване. По тази причина Павел 
правилно казва, “Чрез надежда ние се спасихме” (Рим. 8:24). Защото макар че 
надеждата тихо очаква Господа, тя възпира вярата твърде голяма прибързаност, 
утвърждава я, когато тя се колебае относно Божиите обещания или започне да се 
съмнява в тяхната истинност, освежава я, когато е изморена, разширява нейния поглед 
към крайната цел, за да не й позволи да се предаде на средата на пътя или още в самото 
начало. Накратко, като обновява и съживява, тя постоянно дава повече сила за 
устояване. Като цяло, ще стане по-явно колко е необходима подкрепата на надеждата за 
утвърждаването на вярата, ако размишляваме върху многобройните видове изкушения, 
чрез които онези, които приемат Божието Слово, биват атакувани и разтърсвани. 
Първо, Господ често ни държи в незнание, като отлага изпълнението на обещанията 
много по-дълго, отколкото ние желаем. Тук служението на надеждата е да изпълни 
това, което пророкът заповядва, “Ако и да се бави, чакай Го” (Ав. 2:3). Понякога Той не 
само допуска вярата да се измори, но дори открито изявява Своето негодувание. Тук 
има още по-голяма необходимост от помощта на надеждата, за да можем да кажем 
заедно с един друг пророк, “И аз ще чакам Господа, Който крие лицето Си от Якововия 
дом, и на Него ще се надявам” (Ис. 8:17). Както Петър ни казва, ще се надигнат и 
подиграватели, и ще питат, “Къде е обещаното Му идване? Защото откак са починали 
бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието” (2 Пет. 3:4). Та дори 
светът и плътта ни подсказват същото. Тук вярата трябва да бъде подкрепяна от 
търпението на надеждата, и да се съсредоточи погледа си върху вечността, 
размишлявайки, че “един ден за Господа е като хиляда години, и хиляда години като 
един ден” (2 Пет. 3:8; Пс. 90:4). 

43. Вярата и надеждата имат една и съща основа: Божията милост 

Като имаме предвид тази връзка и близост, Писанието понякога смесва двете 
понятия вяра и надежда. Защото когато Петър казва, че ние сме “пазени чрез вяра за 
спасение, готово да се открие в последно време” (1 Пет. 1:5), той приписва на вярата 
това, което по-правилно принадлежи на надеждата. И това не е без причина, тъй като 
вече показахме, че надеждата не е нищо друго освен храната и силата на вярата. 
Понякога двете са свързани заедно, както в същите послания, “Така че вярата и 



надеждата ви да бъдат в Бога” (1 Пет. 1:21). Отново, в Посланието към Филипяните 
Павел от надеждата извлича очакване (Фил. 1:20), защото в търпеливата надежда ние 
подтискаме нашите желания, докато Бог изяви Своето време. Целият този предмет 
може да бъде по-добре разбран от десетата глава на Посланието към Евреите, за която 
вече говорих. В друг стих Павел, макар и не със същите строги понятия, изразява 
същото нещо в тези думи, “Защото ние чрез Духа очакваме оправданието чрез вяра, за 
което се надяваме” (Гал. 5:5); тоест, след като приемем свидетелството на 
Благовестието за незаслужената любов, ние чакаме докато Бог открито изяви това, 
което сега е само предмет на надеждата. Сега е очевидно колко нелепо Петър 
Ломбардски полага двойна основа за надеждата, а именно, Божията благодат и 
заслугите от дела (Sent. Lib. 3, Dist. 26). Надеждата не може да има цел, която да е 
различна от целта на вярата. Но вече показахме ясно, че единственият предмет на 
вярата е Божията милост, към която, ако използваме общоприетия израз, тя трябва да 
гледа с две очи. Но си заслужава да чуем странната логика, която той привежда. Ако си 
позволите, казва той, да се надявате на какво да е нещо без заслуги, това не трябва да се 
нарича надежда, а надменност. Скъпи читателю, кой не би презрял чудовищната 
глупост, която нарича безумие и надменност увереността в Божията истинност? Господ 
желае от нас очакваме всяко нещо от Неговата доброта, и все пак тези хора ни казват, 
че е надменност да уповаваме в нея. О, учителю, достоен за учениците, които намираш 
в тези училища за бълнуващи луди! Като виждаме, че чрез Божиите думи на 
грешниците е заповядано да държат надеждата за спасение, нека с готовност да се 
облегнем на Неговата истина така, че да отхвърлим всяка увереност в нашите дела, и 
уповавайки в Неговата милост, да се облегнем на надеждата. Този, който казва, “Да ви 
бъде според вярата” (Мат. 9:29), никога няма да ни заблуждава. 

 

   



Глава Трета 

3. НОВОРОЖДЕНИЕ ЧРЕЗ ВЯРА. ЗА ПОКАЯНИЕТО. 

Тази глава е разделена на пет части: 

I. Заглавието на главата изглежда говори за разглеждане на вярата, но 
единственият предмет, който се разглежда тук, е Покаянието, неразделният 
спътник на вярата. Първо, изложение на различни възгледи по този предмет, р. 
1-4.  

II. Изложение на истинното учение за Покаянието, р. 5-9.  
III. Причини защо покаянието трябва да бъде продължено до последния миг в 

живота, р. 10-14.  
IV. За плодовете на покаянието, или неговата цел и посока, р. 15-20.  
V. Източникът, от който следва покаянието, р. 21-24. За греха против Святия Дух и 

за закоравяването на изгубените, р. 25.  

Раздели. 

1. Връзката на тази глава с предишната и със следващата глава. Покаянието следва 
вярата и бива породено от нея. Обяснение. Заблудата на онези, които 
възприемат противоположния възглед.  

2. Първо възражение. Отговор. В какъв смисъл произходът на Покаянието се 
приписва на Вярата. Причината за погрешната представа, че вярата се поражда 
от покаянието. Опровержение на тази представа. Излагане на лицемерието на 
монасите и анабаптистите в това, че приписват ограничения на покаянието.  

3. Разглеждане на втори възглед относно покаянието.  
4. Трети възглед, разграничаващ два вида покаяние, юридическо и евангелско. 

Примери за всеки от двата вида.  
5. Ортодоксалното учение за Покаянието.  

1. Вярата и Покаянието трябва да бъдат разграничавани, не обърквани или 
разделяни.  

2. Разглеждане на понятието.  
3. Определение за понятието, или какво е покаяние. Учението на Пророците 

и Апостолите.  
6. Обяснение на определението. То се състои от три части.  

1. Покаянието е обръщане на нашия живот към Бога. Описание и 
разяснение на това.  

7. Продължение на обяснението.  

2. Покаянието се поражда от страх от Бога. Оттук следва и споменаването 
на Божието осъждение от Пророците и Апостолите. Пример. Изложение 
на втората част на определението от текст на Павел. Защо страхът от Бога 
е първата част от Покаянието.  

8. Продължение на обяснението.  

3. Покаянието се състои в умъртвяване на плътта и съживяване на Духа. Те 
са изисквани от Пророците. Отделно обяснение на всяко от тях.  



9. Как се пораждат това умъртвяване и съживяване. Покаянието е просто 
обновяване на Божия образ в нас. Не се извършва веднага, но се простира до 
последния миг в живота.  

10. Причини защо покаянието трябва да се простира до там. Изследване на възгледа 
на Августин за страстите в новородените. Текст от Павел, който като че ли 
потвърждава този възглед.  

11. Отговор. Потвърждение на отговора от самия Апостол. Друго потвърждение от 
една заповед в Закона. Заключение.  

12. Изключение, че са осъдени само онези желания, които противоречат на Божия 
ред. Желанията не са осъдени, когато са нормални, а само когато са прекомерни. 
Това е възгледът на Августин.  

13. Текстове от Августин, които показват, че именно това е неговият възглед. 
Възражение от текст в Яков.  

14. Друго възражение на анабаптистите и либертините срещу продължението на 
покаянието през целия настоящ живот. Отговор, разкриващ нечестието на това 
възражение. Друг отговор, основан върху абсурда, до който то води. Трети 
отговор, противопоставящ искреното християнско покаяние на погрешния 
възглед на противниците. Потвърждение от примера и изявлението на един 
Апостол.  

15. За плодовете на покаянието. Усърдие. Себеочистване. Негодувание. Страх. 
Желание. Ревност. Възмездие. Умереност, която трябва да спазваме, най-мъдро 
препоръчвана от Бернар.  

16. Вътрешните плодове на Покаянието.  

1. Благочестие към Бога.  
2. Любов към човека.  
3. Чистота в живота.  

 Колко внимателно тези плодове биват препоръчвани от Пророците. Външните 
плодове на покаянието. Телесните упражнения са силно препоръчвани от 
древните автори. Двойно изобилие по отношение на тях.  

17. Заблудата на някои, които смятат тези външни изявления за главна част от 
Покаянието. Защо са били приети в юдейската Църква. Законната употреба на 
тези изявления в християнската Църква.  

18.  Главната част от покаянието се състои в обръщане към Бога. Изповядване и 
признаване на греховете.  

19.  Целта на Покаянието. Неговото естество се вижда от проповядването на Йоан 
Кръстител, на нашия Спасител и на Неговите Апостоли. Обобщението на това 
проповядване.  

20. Християнското покаяние завършва в края на живота.  
21. Покаянието произхожда от Божията благодат, дадена на избраните, които Бог е 

благоволил да спаси от смърт. Закоравяването и окончателното непокаяние на 
изгубените. Новацианите не могат да разчитат на подкрепата на един текст от 
един Апостол относно доброволното закоравяване.  

22. За греха против Святия Дух. Истинското определение за този грях както е 
доказано и обяснено от Писанието. Кои са тези, които съгрешават против 
Святия Дух. Примери:  

1. Юдеите, които се противяха на Стефан.  



2. Фарисеите. Определение, потвърдено от примера на Павел.  
23. Защо този грях е непростим. Изследване на паралогизма на новацианите в 

изкривяването на думите на Апостола. Два текста от същия Апостол.  
24. Първо възражение против горното учение. Отговор. Решение на трудността, 

основана върху примера на Исав и заплахата на един Пророк. Второ възражение.  
25. Трето възражение, основано върху привидното одобрение на лъжливото 

покаяние на нечестивите, като Ахав. Отговор. Потвърждение от примера на 
Исав. Защо Бог търпи за известно време нечестивите, които показват лъжливо 
покаяние. Изключение.  

(Покаянието е плод на вярата; преглед на някои заблуди по този въпрос, 1-4) 

1. Покаянието като следствие от вярата 

Макар вече да показахме в известна степен как вярата притежава Христос и ни 
дава наслада от Неговите благословения, темата ще бъде все още неясна, ако не 
добавим изложение на следствията, които идват от нея. Обобщението на Благовестието, 
не без основание, е направено да се състои в покаяние и прошка на грехове; и 
следователно, където тези две главни неща са пропуснати, всяко разглеждане на вярата 
ще бъде осакатено и недостатъчно, и всъщност почти безполезно. Така, тъй като 
Христос ни дава, и ние придобиваме чрез вяра, незаслужено примирение и нов живот, 
разумът и редът изискват да започна тук да говоря за тези двете. Най-краткият преход, 
обаче, би бил от вяра към покаяние; защото ако разбираме правилно покаянието, ще 
стане по-явно как човек бива оправдан само чрез вяра, и все пак тази святост на живота, 
която се нарича истинска святост, е неразделна от незаслуженото вменяване на правда. 
Би трябвало да е безспорно, че покаянието не само следва вярата, но се поражда от 
вярата (виж Калвин върху Йоан 1:13). Защото тъй като прошката и опрощението се 
предлагат чрез проповядването на Благовестието, за да може грешникът, освободен от 
тиранията на Сатана, игото на греха и нещастното робство на нечестието, да премине в 
Божието царство, сигурно е, че никой човек не може да приеме благодатта на 
Благовестието без да се обърне от заблудите на своя предишен живот в правилния път, 
и да направи цел на своя живот да практикува покаяние. Онези, които смятат, че 
покаянието предхожда вярата, вместо да следва от нея или да бъде породено от нея 
като плод от дърво, никога не са разбрали истинското естество на покаянието, и са 
възприели този възглед върху много недостатъчна основа. 

2. Покаянието има основа в Благовестието, което вярата е приела 

Казано е, че в своите първи беседи Христос и Йоан първо увещаваха хората към 
покаяние, а след това добавяха, че Божието царство наближи (Мат. 3:2; 4:17). Такова 
също е посланието, което Апостолите приеха и такъв е пътят, който Павел следваше, 
както разказва Лука (Деян. 20:21). Като се придържат суеверно към съпоставянето на 
сричките, те не обръщат внимание на свързаността в значението на думите. Защото 
когато нашият Господ и Йоан започнаха своето проповядване с думите, “Покайте се, 
защото наближи небесното царство” (Мат. 3:2), не представиха ли те покаянието като 
следствие от посланието на благодатта и обещанието за спасение? Следователно, 
смисълът на думите е същият, както ако кажат, Тъй като небесното царство наближи, 
по тази причина се покайте. Защото Матей, след като разказва, че Йоан проповядва 
именно така, каза, че в това се изпълни пророчеството относно гласа на онзи, който 
вика в пустинята, “Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното 



място прав път за нашия Бог” (Ис. 40:3). Но в Пророка на този глас е заповядано да 
започне с утешение и радостни вести. И все пак, когато приписваме на вярата 
произхода на покаянието, ние не бълнуваме за някакъв период от време, в който вярата 
трябва да роди покаяние; ние само искаме да покажем, че човек не може сериозно да се 
заеме с покаяние, ако не знае, че е от Бога. Но никой човек не бива истински убеден, че 
е от Бога, докато не е приел предложеното от Бога благоволение. Нататък ще обясним 
по-ясно тези неща. Някои хора може би се заблуждават от това, че не малко хора биват 
подложени на страх на съвестта, или предразположени към покорство още преди да са 
изпълнени с познание, та дори и преди да имат някакво усещане за Божието 
благоволение (виж Калвин в Деян. 20:21). Това е този първоначален страх, който някои 
писатели нареждат сред добродетелите, защото мислят, че той се доближава до 
истинско и искрено покорство. Но тук ние не разглеждаме различните начини, по които 
Христос ни привлича при Себе Си или ни подготвя за следването на благочестието. 
Всичко, което казвам, е, че не може да се намери правда там, където не царува Духът, 
Когото Христос прие, за да предаде на Своите членове. И така, според текста в 
Псалмите, “При Теб, обаче, има прощение, за да Ти се боят” (Пс. 130:4), не може да 
почита Бога човек, който не уповава, че Бог е милостив към него, не може съзнателно 
да спазва Закона човек, който не е убеден, че неговото служение е угодно на Бога. 
Божията щедрост в търпението и прощаването на нашите нечестия е белег за бащинско 
благоволение. Това също е ясно от увещанието в Осия, “Елате, да се върнем при 
Господа; защото Той разкъса и Той ще ни изцели, порази и ще превърже” (Ос. 6:1); 
надеждата за прошка се използва като подтик да не се впуснем безразсъдно в греха. Но 
няма и подобие на разум в нелепото мислене на онези, които, за да могат да започнат с 
покаянието, предписват на своите новоповярвали определени дни, в които те да 
упражняват себе си в покаяние, и едва след като изминат, ги приемат в общение в 
благодатта на Благовестието. Говоря за големия брой анабаптисти, особено онези от 
тях, които се гордеят, че са духовни, и техните съучастници йезуитите, и други от 
същата порода. Такива са плодовете, които техният безразсъден дух произвежда, че 
покаянието, което във всеки християнин продължава през целия живот, при тях се 
извършва за няколко дни. 

3. Умъртвяване и съживяване 

Някои учени хора, които са живели дълго преди нашето време, и са желаели да 
говорят просто и искрено според правилото на Писанието, са твърдели, че покаянието 
се състои от две части, умъртвяване и съживяване. Под умъртвяване те имат предвид 
душевна скръб и страх, породени от убеждението за греха и Божието осъждение. 
Защото когато човек бива доведен до истинско познание за греха, той започва истински 
да мрази и да се отвращава от греха. Той също е искрено отвратен от себе си, признава, 
че е изгубен и унищожен, и желае да е различен от това, което е. Нещо повече, когато е 
докоснат от някакво усещане за Божието правосъдие (защото едното убеждение 
незабавно следва другото), той остава ужасèн и поразен, унижен и отхвърлен, в 
безнадеждност и отчаяние. Това, което те смятат за първата част от покаянието, те 
обикновено наричат съкрушаване. Под съживяване те имат предвид утехата, която е 
породена от вярата, когато човек, паднал под съзнанието за греха и поразен от страх от 
Бога, след това гледа Неговата доброта и милостта, благодатта и спасението, придобити 
чрез Христос, поглежда нагоре, започва да диша, бива насърчен и преминава от смърт в 
живот. Признавам, че тези думи, когато бъдат правилно тълкувани, умело изразяват 
силата на покаянието; само не мога да се съглася с тяхното използване на думата 
“съживяване” за радостта, която душата чувствува след като е била успокоена от 



смущението и страха. Тя по-правилно се прилага за онова желание за благочестив и 
свят живот, което следва от новорождението; както се казва, че човекът умира за себе 
си, за да започне да живее за Бога. 

4. Покаяние под Закона и под Благовестието 

Като виждат, че това понятие се използва в Писанието с различни значения, 
други определят два вида покаяние, и за да ги разграничат, наричат едното 
Юридическо покаяние; или това, чрез което грешникът, ужилен от чувството за своя 
грях и обхванат от страх от Божия гняв, остава в състояние на смущение, неспособен да 
избяга от него. Другото те наричат Евангелско покаяние; или това, чрез което 
грешникът, макар потънал в скръб вътре в себе си, пак поглежда нагоре и вижда в 
Христос изцеление за своята рана, утеха в своя страх, убежище от своите нещастия. Те 
дават Каин, Саул и Юда като примери за юридическо покаяние. Писанието, като описва 
това, което се нарича тяхно “покаяние,” има предвид, че те осъзнават ужаса на своите 
грехове и се страхуват от Божия гняв; но, като мислят за Бога само като Съдия и 
Възмездител, те са обхванати само от страх. Следователно, тяхното покаяние не е нищо 
повече от стъпка към ада, в който, като са влезли още в настоящия живот, те започват 
да понасят наказанието, причинено от присъствието на разгневения Бог. Примери за 
евангелско покаяние виждаме във всички онези, които първо са ужилени от чувството 
за греха, но след това привдигнати и съживени чрез увереност в Божията милост, се 
обръщат към Господа. Езекия се изплаши, като получи вестта за наближаващата смърт, 
но като се молеше със сълзи и като гледаше Божията доброта, си възвърна увереността. 
Ниневийците се ужасиха от страшното изявление за тяхното унищожение; но като се 
облякоха във вретища и се покриха с пепел, се молеха, надявайки се, че Господ ще се 
отвърне и ще оттегли гнева Си от тях. Давид призна, че е съгрешил много в 
преброяването на хората, но добави, “Сега Те моля, Господи, да отнемеш нечестието от 
Твоя слуга.” Когато беше смъмрен от Натан, той призна греха на прелюбодейството и 
се смири пред Господа; но в същото време потърси прошка. Подобно беше покаянието 
на онези, които, ужилени в сърцето от проповядването на Петър, пак уповаха в Божията 
доброта и казаха, “Мъже и братя, какво да правим?” Същият беше случаят със самия 
Петър, който наистина плака горчиво, но не престана да се надява. 

(Определение за покаяние; обяснение на неговите съставни части, 
умъртвяването на плътта и съживяването на духа, 5-9) 

5. Определение 

Макар всичко това да е вярно, пак думата “покаяние” (доколкото мога да 
установя от Писанието) трябва да се разбира по друг начин. Защото като включват 
вярата в покаянието, те се различават от това, което Павел казва в Деяния, 
“Проповядвах и на юдеи и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ 
Исус Христос” (Деян. 20:21). Тук той споменава вярата и покаянието като две различни 
неща. Тогава какво? Може ли истинското покаяние да съществува без вяра? В никакъв 
случай. Но макар да не могат да бъдат разделени, те трябва да бъдат разграничавани. 
Както няма вяра без надежда, и все пак вярата и надеждата са различни, така 
покаянието и вярата, макар постоянно да са свързани, трябва само да бъдат свързани, 
но не и обърквани едно с друго. Осъзнавам, че под думата “покаяние” се разбира 
цялото дело на обръщане към Бога, от което немаловажна част е вярата; но в какъв 
смисъл се прави това, ще стане съвършено очевидно, когато обясняваме естеството и 



силата на покаянието. В еврейския език думата “покаяние” идва от “обръщане, 
отвръщане”; а в гръцкия език идва от промяна на ума или целта; и двата случая 
смисълът е правилен, защото същността е в това да се отвърнем от себе си и да се 
обърнем към Бога, и като оставим стария ум, да облечем нов ум. Затова ми изглежда, че 
покаянието може правилно да се определи така: Истинско обръщане на нашия живот 
към Бога, идващо от искрен и сериозен страх от Бога; състоящо се в умъртвяване на 
нашата плът и на стария човек, и в съживяване от Духа. В този смисъл трябва да се 
разбират всички обръщения, в които първо пророците, а след това и апостолите, 
увещават своите съвременници към покаяние. Голямата цел, за която всички те се 
трудят, е да ги изпълнят със смущение за техните грехове и ужас от Божието 
осъждение, за да паднат и да смирят себе си пред Него, Когото са оскърбили, и с 
истинско покаяние да се върнат в правилния път. Затова те използват свободно в същия 
смисъл изразите “обръщане” или “връщане” към Господа; покаяние, дела на покаяние. 
Затова също Святата книга описва като покаяние към Бога когато хора, които са Го 
презирали и са се впускали в своите страсти, започнат да се покоряват на Неговото 
Слово и са готови да отидат навсякъде, където Той ги призовава. А в израза, 
“принасяйте плодове достойни за покаяние,” Йоан Кръстител и Павел описват живот, 
който във всички свои действия изявява и свидетелствува за такова покаяние. 

6. Покаянието като обръщане към Бога 

Но преди да продължим, ще бъде уместно да дадем по-ясно изложение на 
определението, което възприехме. И така, има три неща в него, които трябва да 
разгледаме. Първо, в обръщането на живота към Бога изискваме промяна не само във 
външните дела, но и в самата душа, което е възможно само след като душата е 
отхвърлила старите си навици, за да принася плодове, съобразени с нейното 
обновяване. Като възнамерява да изрази това, пророкът заповядва на онези, които 
призовава към покаяние, да си направят “ново сърце и нов дух” (Езек. 38:31). Затова в 
няколко случая Мойсей, когато иска да покаже на израилтяните как да се покаят и 
обърнат към Господа, им казва, че това трябва да се направи с цяло сърце и цяла душа 
(начин на изразяване, който често се среща в пророците), и като нарича това обрязване 
на сърцето, посочва към вътрешните чувства. Но няма текст, който да е способен по-
добре да ни научи за истинското естество на покаянието, от следния: “Ако се върнеш, 
Израилю, казва Господ, ако се върнеш към Мен. . . . Разорете целините си, и не сейте 
между тръни. Обрежете се на Господа, и отнемете краекожието на сърцата си” (Ер. 4:1-
4). Вижте как той им заявява, че няма полза да започват следването на правдата, ако 
преди това нечестието не е изкоренено от вътрешността на сърцата им. И за да подсили 
дълбокото впечатление, той им напомня, че става въпрос за Бога, и следователно не 
печелят нищо от заблудата, защото Той мрази раздвоено сърце. По тази причина Исая 
осмива глупавите опити на лицемерите, които ревностно се стремят към външно 
покаяние чрез спазването на церемонии, но в същото врем не желаят “да развързват 
несправедливите окови, да разслабват връзките на хомота и да пускат на свобода 
угнетените” (Ис. 58:6). В тези думи той възхитително показва в какво се състоят делата 
на нелицемерното покаяние. 

7. Покаянието е породено от страх от Бога? 

Втората част от нашето определение е, че покаянието следва от искрен страх от 
Бога. Преди умът на грешника да бъде склонен към покаяние, той трябва да бъде 
разтревожен от мисълта за Божието осъждение; но веднъж когато мисълта, че един ден 



Бог ще застане на съдийския престол да съди всички думи и дела, обхване неговия ум, 
тя няма да му позволи почивка, и нито миг покой, но постоянно ще го подтиква да 
възприеме друг смисъл на своя живот, за да може да стои уверено пред този съдийски 
престол. Затова Писанието, когато увещава към покаяние, често въвежда темата за 
осъждението, както в Еремия, “За да не излезе яростта Ми като огън, и да не пламне 
така, че да няма кой да я угаси, поради злото на делата ви” (Ер. 4:4). В своята проповед 
към атиняните Павел казва, “Затова Бог, без да държи сметка за времената на 
невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят, тъй като е 
назначил ден, когато ще съди вселената справедливо” (Деян. 17:30, 31). Същото нещо 
се повтаря в няколко други текста. Понякога Бог е обявен за Съдия поради наказанията, 
които вече е нанесъл, което води грешниците да разсъдят, че ги очаква и по-лошо, ако 
не се покаят веднага. Има пример за това в 29 глава на Второзаконие. Тъй като 
покаянието започва с отвращение и омраза към греха, Апостолът постановява 
праведната скръб като една от неговите причини (2 Кор. 7:10). Под праведна скръб той 
има предвид когато не само треперим от наказанието, но и мразим и се отвращаваме от 
греха, защото знаем, че е омразен на Бога. Не е странно че е така, защото ако не бъдем 
ужилени до болка, мързелът на нашето плътско естество не може да бъде премахнат; та 
дори никаква степен на острота не е достатъчна за нашата тъпота и леност, ако Бог не 
вдигне тоягата и не удари по-сурово. Нещо повече, има бунтовен дух, който трябва да 
бъде смазан като с чукове. Суровите заплахи, които Бог използва, са причинени от 
нашето извратено състояние. Защото докато спим, е напразно да ни примамва с 
утешителни мерки. Навсякъде можем да видим стихове в този смисъл, и затова няма 
нужда да ги цитирам. Но има и друга причина защо страхът от Бога е в корена на 
покаянието, а именно, че макар животът на човека да е изпълнен с всякакви 
добродетели, колкото и да са хвалени в света, пак ако не бъдат приписвани на Бога, те 
са само мерзост в небето, тъй като главната част на правдата е да отдава на Бога това 
служение и почит, от които Той е нечестиво ограбен винаги, когато нашата изрична цел 
не е да се покорим на Неговата власт. 

8. Умъртвяването и съживяването като съставни части на покаянието 

Сега трябва да обясним третата част на определението и да покажем какво се 
има предвид, когато казваме, че покаянието се състои от две части, а именно, 
умъртвяване на плътта и съживяване от Духа. Пророците, като се приспособяват към 
един плътски народ, изразяват това в прости и обикновени думи, но много ясно, когато 
казват, “Отклонявай се от злото и върши доброто” (Пс. 34:14). “Измийте се, очистете 
си, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло, научете се да 
вършите добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя,” и т.н. (Ис. 1:16, 
17). Като ни увещават да не вършим нечестие, те изискват цялостно унищожаване на 
плътта, която е пълна с извратеност и злоба. Най-трудното и непосилно постижение е 
да се откажем от себе си и да оставим своите плътски страсти. Защото не можем да 
кажем, че сме унищожили плътта, докато не е премахнато всяко наше нещо. Но като 
виждаме, че всички пожелания на плътта са вражда против Бога (Рим. 8:7), първата 
стъпка към покорство на Неговия Закон е да се откажем от своето естество. След това 
обновлението се изявява чрез принесените от него плодове, а именно, праведност, 
правосъдие и милост. Тъй като не е достатъчно да извършваме тези дела, ако умът и 
сърцето преди това не са изпълнени с чувство за праведност, правосъдие и милост, това 
става когато Святият Дух, вменявайки Своята святост в нашите умове, така ги 
вдъхновява с нови мисли и чувства, че те основателно могат да бъдат смятани за нови. 
И наистина, тъй като по естество сме враждебни на Бога, ако преди това нямаме 



себеотричане, ние никога няма да се стремим към това, което е право. Затова толкова 
често ни се заповядва да оставим стария човек, да с отречем от света и от плътта, да 
изоставим нашите похоти и да бъдем обновени в духа на нашия ум. Нещо повече, 
самата дума “умъртвяване” ни напомня колко трудно е да забравим нашето старо 
естество, защото от това стигаме до извода, че не можем да бъдем научени в страх от 
Бога и да научим основите на благочестието, ако не бъдем насила поразени от меча на 
Духа и унищожени, като Бог заявява, че за да се наредим сред Неговите деца, трябва 
нашето плътско естество да бъде унищожено. 

9. Новорождение в Христос! 

Ние придобиваме тези двете от нашето единство с Христос. Защото ако имаме 
истинско общение в Неговата смърт, нашият стар човек бива разпънат чрез Неговата 
сила и тялото греха умира, така че извратеността на нашето първоначално естество 
вече никога не действува в пълната си сила (Рим. 6:5, 6). Ако сме съучастници в 
Неговото възкресение, ние биваме възкресени чрез него към нов живот, който ни 
съобразява с Божията правда. И така, с една дума, под покаяние аз имам предвид 
новорождение, единствената цел на което е да обнови в нас Божия образ, който е 
омърсен и почти изличен поради греха на Адам. Апостолът ни учи на това, когато 
казва, “Ние всички с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, сме 
преобразявани в същия образ от слава към слава, чрез Господния Дух.” И отново, 
“Обновявайте се в духа на вашия ум,” и “облечете се в новия човек, създаден по Бога в 
правда и истинска святост.” И отново, “Облечете се в новия човек, обновяван в 
познание по образа на този, Който го е създал.” Така чрез благословението на Христос 
ние биваме обновявани чрез това новорождение в Божията правда, от което сме 
отпаднали поради Адам, и Господ благоволи по този начин да възстанови целостта на 
всички, които е определил за наследството на живота. Наистина, това новорождение не 
се извършва за един миг, ден или година, но чрез непрекъснат, понякога дори бавен 
напредък Бог премахва остатъците от плътската извратеност в Своите избрани, очиства 
ги от всякакво замърсяване и ги освещава като Свои храмове, възстановявайки всички 
техни чувства в истинска чистота, така че през целия си живот да вършат покаяние и да 
знаят, че само смъртта е краят на тази война. Още по-голяма е безочливостта на един 
нечист луд и отстъпник на име Стафил, който твърди, че аз обърквам състоянието на 
настоящия живот с небесната слава, докато аз, следвайки Павел, правя Божия образ да 
се състои в правда и истинска святост; тъй като във всяко определение е необходимо да 
разглеждам предмета на определението в неговата цялост и съвършенство. Не отричам, 
че е нужно подобрение; но това, което твърдя, е, че колкото повече се приближава един 
човек към Божието подобие, толкова повече се изявява Божият образ в него. За да 
могат вярващите да постигнат това, Бог определя покаянието като целта, към която те 
трябва да продължат да се стремят през целия си живот. 

(Вярващите преживяват освещение, но не и безгрешно съвършенство в този 
живот, 10-15) 

10. Вярващите все още са грешници 

Чрез новорождението Божиите деца биват избавени от робството към греха, но 
не така, че да получат пълно притежание на свободата и вече да не чувствуват никакво 
дразнение от плътта. Все още остават причини за непрекъсната борба, за да се 
упражняват, и не само да се упражняват, но и по-добре да разберат своята слабост. 



Всички писатели със здрав разум се съгласяват в това, че в новородения човек все още 
остава извор на зло, който постоянно бълва пожелания и примамки и го подтиква към 
грях. Те също признават, че светиите са все още така подвластни на болестта на 
страстта, че макар да й се противопоставят, не могат да избегнат постоянно да бъдат 
подтиквани и подбуждани към похот, алчност, гордост или други пороци. Не е 
необходимо да прекарваме много време в изследване на възгледите на древните 
писатели. Достатъчен е Августин, тъй като той е събрал всички техни възгледи с 
голямо внимание и вярност. Всеки читател, който желае да разбира възгледите на 
древността, може да ги научи от него. Очевидно между него и нас има тази разлика, че 
макар той да признава, че вярващите, докато са в това тяло, са така подвластни на 
страстите, че не могат да не го почувствуват, той не се осмелява да нарече тази болест 
грях. Задоволява се да й даде названието “немощ,” и казва, че тя става грях едва когато 
към мисълта или възгледа се добави външно действие или съгласие; тоест, когато 
волята се подчини на първичното желание. Отново, ние смятаме за грух винаги когато 
човекът бива повлиян в най-малка степен от какво да е пожелание противно на Божия 
Закон; дори твърдим, че самата склонност, която поражда в нас такива пожелания, е 
грях. Затова твърдим, че в светиите винаги има грях, докато не бъдат освободени от 
своята смъртна обвивка, защото в тяхната плът обитава извратена похотливост, която 
се противи на поправлението. Самият Августин не винаги се въздържа от използване на 
думата “грях,” както когато казва, “Павел нарича грях тази плътска похотливост, от 
която произлизат всички грехове. По отношение на светиите тя губи своето господство 
в този свят и бива унищожена в небето.” В тези думи той признава, че вярващите тъй 
като са подвластни на плътската похотливост, могат да бъдат обвинени в грях. 

11. Грехът е изгубил своето господство във вярващите; но той все още живее в 
тях 

Когато се казва, че Бог очиства Своята Църква, за да бъде “свята и без 
недостатък” (Еф. 5:26, 27), че обещава това очистване чрез Кръщението и го извършва 
в Своите избрани, аз разбирам, че се говори за вината, а не за същността на греха. 
Наистина, като новоражда Своите хора, Бог прави това за тях: унищожава господството 
на греха като дава действието на Своя Дух, който им дава способност да победят в 
борбата. Но грехът, макар да престава да царува, не престава да живее в тях. Затова, 
макар да се казва, че старият човек е разпънат и законът на греха е унищожен в 
Божиите деца (Рим. 6:6), остатъците от греха оцеляват, не за да владеят, но за да ги 
смиряват под съзнанието за тяхната немощ. Ние признаваме, че тези остатъци не биват 
вменявани, като че ли не съществуват, но в същото време ние твърдим, че само поради 
Божията милост светиите не биват натоварени с вина, която иначе би ги направила 
грешници пред Бога. Няма да бъде трудно да потвърдим този възглед, като виждаме, че 
можем да го подкрепим с ясни текстове от Писанието. Как бихме могли да изразим 
нашия възглед по-ясно от това, което Павел казва в Рим. 7:6? На друго място 
показахме, и Августин чрез сериозни аргументи показва, че тук Павел за новородения 
човек. Не казвам нищо за неговата употреба на думите “зло” и “грях.” Колкото и онези, 
които се противопоставят на нашия възглед, да си играят с тези думи, може ли някой да 
отрече, че всяка вражда против Божия Закон е зло, и всяко противопоставяне на 
правдата е грях? Накратко, кой не би признал, че където има духовна бедност, има 
вина? Но Павел приписва всички тези неща на тази духовна болест. Отново, Законът ни 
дава ясно свидетелство, чрез което бързо можем да решим целия проблем. Заповядано 
ни е да обичаме Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила. Тъй като 
всички свойства на нашата душа трябва да бъдат изпълнени с любов към Бога, сигурно 



е, че заповедта не се изпълнява в онези, които приемат в сърцето си и най-малкото 
желание, или допускат в ума си и най-малката мисъл, която може да ги отклони от 
любов към Бога в суета. Тогава какво? Не са ли свойствата на ума тези, чрез които 
биваме атакувани с внезапни подбуди, чрез които осъзнаваме чувствата или си 
съставяме умствени образи? Тъй като тези свойства допускат суетни и нечестиви 
мисли, с това не показват ли, че до известна степен са лишени от любов към Бога? 
Тогава онзи, който не признава, че всички пожелания на плътта са грях, и че тази 
болест на похотта, която те наричат “подтик,” е извор на грях, трябва неизбежно да 
отрече, че нарушаването на Закона е грях. 

12. Какво означава “естествена извратеност?” 

Ако някой мисли, че е нелепо така да осъждаме всички пожелания, които по 
естество засягат човека, като виждаме, че те са вложени от Бога като Създател на 
естеството, ние отговаряме, че по никакъв начин не осъждаме онези пожелания, които 
бог така е вложил в човешкия ум още при сътворението, че не можем да ги изкореним 
без по този начин да унищожим самото човешко естество, а само насилствените 
беззаконни подбуди, които воюват против Божия ред. Но тъй като вследствие на 
извращаването на естеството всички наши способности са така опорочени и извратени, 
че във всички наши действия се вижда постоянен безпорядък и прекомерност, и тъй 
като пожеланието не може да бъде отделено от тази прекомерност, затова твърдим, че 
те са порочни; или, да го обясним с по-малко думи, ние твърдим, че всички човешки 
желания са зли, и ги обвиняваме в грях не за това, че са естествени, а защото са 
прекомерни, а са прекомерни защото от извратено и омърсено естество не може да 
произлезе нищо чисто и почтено. И Августин по естество не се отклонява от това 
учение, а само привидно. Поради излишен страх от оскърбителното обвинение, с което 
пелагианците го атакуват, той понякога се въздържа от използването на думата “грях” в 
този смисъл; но когато казва (Ad Bonif.), че законът на греха остава в светиите, като е 
отнета само вината, той показва достатъчно ясно, че неговият възглед не се различава 
много от нашия. 

13. Августин като свидетел за грешното естество на вярващите 

Ще приведем някои други текстове, за да направим още по-очевидно какви са 
неговите възгледи. В своята втора книга против Юлиан той казва, “Този закон на греха 
е едновременно отменен в духовното новорождение и остава в смъртната плът; 
отменен, защото вината е простена в тайнството, чрез което вярващите биват 
новородени, и все пак остава, тъй като поражда пожелания, срещу които вярващите 
воюват.” И отново, “Затова законът на греха (който също е в членовете на този велик 
Апостол) е простен в кръщението, но не е прекратен.” И отново, “Законът на греха, 
чиято вина, макар да остава, е простена в кръщението, е наречен от Амвросий нечестие, 
защото е нечестиво за плътта да воюва против Духа.” И отново, “Грехът е мъртъв във 
вината, чрез която ни беше вързал; и докато не бъде изцелен чрез съвършенството на 
погребението, макар и мъртъв, се бунтува.” В петата книга той казва още по-ясно, “Тъй 
като слепотата на сърцето е грехът, който води до неверие спрямо Бога; и наказание за 
греха, с което горделивото сърце бива справедливо наказано; и причина за греха, когато 
поради заблудата на заслепеното сърце се извършва грях; така похотта на плътта, 
срещу която воюва добрият Дух, е също грях, защото не се покорява на властта на ума; 
и е наказание за греха, защото е възмездие за непокорството; и е причина за греха, като 
се съгласява с него чрез бунт или като го поражда чрез зараза.” Той тук ясно го нарича 



грях, защото като вече пелагианската ерес е опровергана и здравото учение е 
потвърдено, той по-малко се страхува от клевети. Така също в своята четиридесет и 
първа проповед върху Йоан, където безспорно говори за своите възгледи, той казва, 
“Ако с плътта служите на закона на греха, правете това, което самият Апостол казва, ‘И 
тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите 
страсти’ (Рим. 6:12). Той не казва, ‘Да не бъде,’ а ‘Да не царува.’ Докато сте живи, ще 
има грях във вашите членове; но поне нека да бъде унищожена неговата власт; не 
правете това, което ви нарежда.” Онези, които твърдят, че похотта не е грях, 
обикновено се позовават на стиха от Яков, “И така, когато страстта зачене, ражда грях” 
(Яков 1:15). Но това лесно се опровергава; защото ако приемем, че говори само за 
нечестиви дела или действителни грехове, тогава дори склонността към нечестие не би 
трябвало да смята за грях. Но от това, че той нарича престъпленията и нечестивите дела 
плодове на похотта, а също ги нарича грехове, не следва, че самата похот не е зло и не 
заслужава осъждение пред Бога. 

14. Против илюзията на съвършенството 

Днес някои анабаптисти бъркат някаква неописуема бясна прекомерност с 
новорождението от Духа, твърдейки, че Божиите деца са възстановени в състоянието на 
невинност, и следователно не трябва да се тревожат относно обуздаването на похотта 
на плътта; че имат Духа за свой водител, и под Неговото водителство никога не грешат. 
Би било невероятно, че човешкият ум може да стигне до такова безумие, ако те открито 
и ентусиазирано не говореха своята догма. Това наистина е чудовищно, но също е 
справедливо онези, които са решили да обърнат Божието Слово в лъжа, да бъдат така 
наказани за своето богохулно безочие. Наистина ли е вярно, че е премахнато всяко 
разграничение между презряно и почтено, праведно и неправедно, добро и зло, 
добродетел и порок? Разграничението, казват те, е от проклятието на стария Адам, а 
ние сме освободени от това в Христос. Тогава няма да има разлика между блудството и 
целомъдрието, искреността и коварството, истината и лъжата, правосъдието и грабежа. 
Отхвърлете напразния страх, казват те. Духът няма да ви накара да правите нищо, което 
е грешно ако вие искрено и смело се оставите на Неговото водителство. Кой няма да е 
удивен на такива чудовищни учения? И въпреки това тази философия е популярна сред 
онези, които, заслепени от бесни страсти, са отхвърлили здравия разум. И какъв 
Христос си измислят те? Какъв Дух бълват? Ние признаваме един Христос, и Неговия 
един Дух, Когото пророците са предсказали и Благовестието прогласява като 
действително изявен, но не чуваме нищо такова относно Него. Този Дух не е 
покровител на убийство, прелюбодейство, пиянство, гордост, разпри, алчност и измама, 
а извор на любов, целомъдрие, трезвост, мир, умереност и истина. Той не е Дух на 
безумие, втурващ се безразсъдно и необуздано без разлика на добро и зло, но пълен с 
мъдрост и разбиране, чрез които може истински да различава праведност от 
неправедност. Той не подтиква към беззаконен и необуздан разврат, а като 
разграничава между законно и незаконно, учи на въздържане и умереност. Но защо да 
продължаваме да опровергаваме такава животинска лудост? За християните 
Господният Дух не е непокорен призрак, който те самите са произвели чрез бълнуване 
или са приели наготово от други хора; но те прилежно познание за Него от Писанието, 
където за Него се поучават две неща; първо, че Той ни е даден за освещение, за да ни 
очисти от всяко нечестие и мръсотия, и да ни доведе до покорство на Божията правда, 
покорство, което не може да съществува, ако страстите, на които тези хора биха 
позволили абсолютна власт, са укротени и покорени; второ, че макар да сме очистени 
чрез Неговото освещение, ние все още биваме обсадени от много пороци и много 



слабост, докато сме в затвора на тялото. И така, като сме поставени на голямо 
разстояние от съвършенството, ние трябва винаги да се стремим да правим някакъв 
напредък и всекидневно да се борим със злото, в което сме впримчени. От това също 
следва, че като се отърсим от леността и самонадеяността, ние трябва да бъдем 
непрекъснато бдителни да не бъдем уловени в примките на нашата плът; освен ако 
настина си позволим да мислим, че сме постигнали по-голям напредък от Апостола, 
който беше измъчван от пратеник на Сатана, за да може неговата сила да бъде 
усъвършенствувана в слабост, и който дава в самия себе си истинско, не измислено 
представяне на борбата между Духа и плътта (2 Кор. 12:7, 9; Рим. 7:6). 

15. Покаянието според 2 Коринтяни 7:11 

В своето описание на покаянието (2 Кор. 7:2) Апостолът изброява седем 
причини, следствия или части в него, и то много основателно. Те са усърдие, 
себеочистване, негодувание, страх, очакване, ревност, възмездие. Не трябва да е 
изненада, че не се занимавам да открия дали те трябва да бъдат смятани за причини или 
следствия; могат да се приемат и двата възгледа. Те също могат да бъдат наречени 
чувства, свързани с покаянието; но тъй като смисълът на Павел не може да бъде 
определен ако не навлезем в някой от тези въпроси, ще се задоволим с просто 
изложение. Той казва, че благочестивата скръб произвежда усърдие. Онзи, който 
наистина е недоволен от себе си за това, че е съгрешил против своя Бог, в същото време 
бива подбуден към усърдие и внимание, за да се отърве напълно от веригите на дявола 
и да се пази от неговите примки, за да не изгуби след това водителството на Святия Дух 
или да бъде обхванат от самоувереност. След това идва себеочистването, което тук не 
означава самозащита, в която грешникът, за да избегне Божието осъждение, или отрича 
своята вина, или я омаловажава, а оневиняване, което се надява повече на ходатайство, 
отколкото на собствената доброта; както децата, които не са напълно изоставени, макар 
да признават и изповядват своите грешки, пак срещат неодобрение; и за да направят 
място за него, свидетелствуват по всякакъв начин, че по никакъв начин не са 
отхвърлили почитта, която дължат към своите родители; накратко, чрез оневиняването 
не доказват, че са праведни и невинни, а само искат да получат прошка. След това 
следва негодуванието, под което грешникът вътрешно си говори упреци и негодува 
против себе си, като осъзнава своята извратеност и неблагодарност към Бога. Под страх 
се има предвид това треперене, което обхваща нашите умове винаги когато осъзнаваме 
и това, което сме заслужили, и страшната суровост на Божия гняв срещу грешниците. 
Затова, голямото неспокойство, което неизбежно трябва да чувствуваме, ни учи на 
смирение и ни прави по-внимателни за в бъдещето. Но ако усърдието или 
неспокойството, за което първо говорихме, е плод на страх, връзката между двете става 
очевидна. Желанието ми изглежда като равностойно на прилежност в задълженията и 
готовност в слугуването, за което усещането за нашите злодеяния трябва да бъде могъщ 
подтик. Към това се добавя и ревността, която следва веднага след това; защото тя 
означава пламъка, с който биваме възпламенени, когато върху нас се използват такива 
подтици. “Какво съм направил? В каква бездна щях да изпадна, ако не ме беше спряла 
Божията милост?” Последното от всички е възмездието, защото колкото по-строги сме 
сами към себе си, и колкото по-сурова е присъдата, която налагаме върху нашите 
грехове, толкова по-голямо основание имаме да се надяваме на Божието благоволение 
и милост. И определено когато душата е обхваната от ужас от Божия съд, тя може само 
да играе ролята на възмездител, нанасяйки наказание върху самата себе си. Несъмнено, 
благочестивите хора чувствуват, че има наказание в срама, смущението, стенанието, 
недоволството от себе си и други чувства, породени от сериозен поглед върху техните 



грехове. Но нека да помним, че трябва да има умереност, за да не бъдем обхванати от 
тъга, защото няма нищо, на което треперещата съвест да е по-склонна, от това да се 
втурне в отчаяние. Това също е едно от оръдията на Сатана. Когато види някой 
обхванат от страх, той го хвърля все по-дълбоко в бездната на скръбта, за да не може 
никога вече да излезе от там. Вярно е, че страхът, който води до смирение без да 
изоставя надеждата за прошка, не може да бъде прекомерен. Но според апостолската 
заповед, ние трябва винаги да внимаваме да не се впуснем в излишен ужас, тъй като 
това обикновено ни води да отхвърлим Бога, докато Той ни призовава към Себе Си 
чрез покаяние. Затова е добър съветът на Бернар, “Скръбта за грях е необходима, но не 
трябва да бъде вечна. Моят съвет е от време на време да се отвръщате от скръбта и от 
тревожните спомени за вашите дела, и да бягате към ясния, спокоен поглед за Божиите 
милости. Нека да смесим мед и пелин, та здравословната горчивина да ни даде здраве, 
когато я пием смекчена с примес на сладост; докато мислите смирено за себе си, 
мислете също за добротата на Господа” (Bernard, Cant. Serm. 11). 

(Плодовете на покаянието: святост в живота, признаване и прощаване на 
греховете; покаянието продължава през целия живот, 16-20) 

16. Външно и вътрешно покаяние 

Сега можем да разберем какви са плодовете на покаянието; а именно, служение 
на благочестие към Бога, любов към хората, пълна святост и чистота на живота. 
Накратко, колкото повече един човек прилежава да съобразява своя живот със 
стандарта на Божия Закон, толкова по-сигурни белези дава за своето покаяние. Затова 
Духът, като ни увещава към покаяние, веднъж ни представя всяко отделно 
постановление на Закона; друг път задълженията във Втората Плоча; макар че също 
има текстове, в които, след като осъжда нечистотата в нейния извор в сърцето, Той 
слиза до външните белези, чрез които се доказва искреността на покаянието. След 
малко ще представя пред очите на читателя пример за това, когато стигна до описание 
на християнския живот (глава 6). Тук няма да привеждам текстовете от пророците, в 
които те осмиват произволните спазвания на онези, които се стремят да умилостивят 
Бога чрез церемонии, и показват, че тези церемонни са само подигравка; или онези, в 
които показват, че външната почтеност на поведението не е главната част от 
покаянието, тъй като Бог гледа на сърцето. Всеки, който поне малко познава 
Писанието, ще разбере сам, без чуждо напомняне, че в отношенията с Бога не се 
придобива нищо, без да се започне с вътрешните чувства на сърцето. Има един текст в 
Йоил, който е много полезен за разбирането на други стихове: “И раздерете сърцето си, 
а не дрехите си” (Йоил 2:13). Яков също изразява тези двете с думите: “Измивайте 
ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи” (Яков 4:8). Наистина, 
тук първо са поставени външните дела; но след това се посочва източникът и 
принципът за тях, а именно, че скритата мръсотия трябва да бъде изтрита и в самото 
сърце да се издигне олтар на Бога. Нещо повече, има определени външни действия, 
които трябва да извършим в тайно като средство, което да ни смири и да укроти нашата 
плът, и наяве, за да свидетелствува за нашето покаяние. Те произхождат от това 
възмездие, за което Павел говори (2 Кор. 7:2), защото когато умът бива подтиснат, той 
естествено изразява себе си във вретище, стенания и сълзи, отхвърля всякаква украса и 
показност и изоставя всякакви наслади. Тогава онзи, който чувствува колко голям и зъл 
е бунтът на плътта, опитва всяко нещо, за да го обуздае. Освен това, човекът, който 
правилно осъзнава колко тежко нещо е оскърблението срещу Божието правосъдие, не 
може да има покой, докато своето смирение не отдаде слава на Бога. Древните 



писатели често говорят за такива външни дела, когато говорят за плодовете на 
покаянието. Но макар те по никакъв начин да не им приписват силата на покаяние, все 
пак моите читатели трябва да ми простят, че казвам това, което мисля – те определено 
настояват на тях повече, отколкото е правилно. Сигурен съм, че всеки, който прилежно 
изследва този въпрос, ще се съгласи с мен, че те са прекалили в две отношения; първо, 
че като така силно подтикват и прекомерно насърчават тази телесна дисциплина, те 
наистина са направили хората да я приемат с по-голяма ревност; но по този начин са 
заглушили онова, на което е трябвало да наблегнат много по-сериозно. Второ, 
самонаказанията, които те заповядват, са значително по-строги от това, което изисква 
църковното снизхождение, както ще покажа на друго място. 

17. Външните дела на покаяние не трябва да бъдат главното нещо 

Но тъй като има хора, които поради честото споменаване на вретище, пост и 
сълзи, особено в Йоил (2:12), си мислят, че те съставляват главната част на покаянието, 
ние трябва да разпръснем тяхната заблуда. В този текст главната част от покаянието е 
описана с думите, “обърнете се към Мен с цялото си сърце”; “раздерете сърцето си, а не 
дрехите си.” “Постът,” “плача” и “ридаенето” са въведени не като необходими или 
неизбежни следствия, а като особени обстоятелства. Като предсказва, че върху юдеите 
са надвиснали най-тежки бедствия, той ги увещава да отвърнат Божия гняв не само 
като се покаят, но и като покажат открити белези на скръб. Както престъпникът, за да 
събуди съжалението на съдията, си придава вид на просител, с дълга брада, невчесана 
коса и груби дрехи, така трябва онези, които са обвинени пред Божия съдийски 
престол, да умилостивят Неговата суровост в облекло на нещастници. Но макар за 
обичая на онези времена вретището и пепелта да са били подходящи, пак е ясно, че 
плачът и постът са много подходящи в нашия случай винаги когато Господ ни 
заплашва с някакво поражение или бедствие. Като представя пред нас опасността, Той 
заявява, че се подготвя и дори се въоръжава за възмездие. Затова Пророкът правилно 
увещава онези, за чиито престъпления малко преди това казва, че ще бъде нанесено 
възмездие, да плачат и да постят – тоест, да възприемат ридаенето на престъпника пред 
съда. Така и в наши дни църковните учители не действуват неправилно, когато като 
виждат бедствието надвиснало над техните хора, викат силно към тях да плачат и да 
постят; само трябва винаги да увещават, с все по-голяма грижа и искреност, да 
“раздират сърцата си, не дрехите си.” Без съмнение постенето не винаги съпътствува 
покаянието, но е специално предназначено за времена на бедствие. Затова нашият 
Спасител го свързва с ридаенето (Мат. 9:15) и освобождава Апостолите от нуждата от 
постене докато, лишени от Неговото присъствие, бъдат изпълнени със скръб. Говоря за 
формалното постене. Защото животът на християнина трябва винаги да бъде регулиран 
с въздържаност и трезвост, така че целият живот да представлява някакъв вид постене. 
Тъй като този предмет ще бъде напълно разгледан когато стигнем до дисциплината на 
Църквата, сега няма да продължавам по него. 

18. Признаването на грехове пред Бога и пред хората 

Но ще добавя това: Когато на външната изповед се приписва името “покаяние,” 
то се използва неправилно и не в истинския смисъл, както го обясних. Защото това не е 
толкова обръщане към Бога, колкото признание за вина, съпроводено от смекчаване на 
присъдата и наказанието. Така да се покаем във вретище и пепел (Мат. 11:21; Лука 
10:13) означава просто да свидетелствуваме недоволство от себе си, когато Бог е гневен 
против нас за това, че тежко сме Го оскърбили. Всъщност, това е публично признание, 



чрез което, като осъждаме себе си пред ангелите и пред света, предотвратяваме 
Божието осъждение. Защото Павел, като осъжда леността на онези, които се впускат в 
греховете си, казва, “Ако съдехме себе си, нямаше да бъдем съдени” (1 Кор. 11:31). Но 
не е винаги необходимо открито да осведомяваме другите и да ги правим свидетели на 
нашето покаяние; но да признаем в тайно на Бога е част от истинското покаяние, която 
не може да бъде пропусната. Нищо не би било по-неуместно от това Бог да прощава 
греховете, в които ласкаем себе си и лицемерно ги прикриваме, за да не може да ги 
изяви. Трябва да признаваме не само греховете, които всекидневно извършваме, но по-
тежките грешки трябва да ни отведат и по-далеч и да ни припомнят неща, които като че 
ли отдавна сме погребали. Давид дава пример за това със самия себе си (Пс. 51). 
Изпълнен със срам за наскоро извършено престъпление, той изследва себе си, връща се 
чак до утробата и признава, че още там е бил извратен и омърсен. Той не прави това за 
да смекчи своята вина, както много се крият в тълпата и се стремят към безнаказаност 
като увличат другите със себе си. Давид постъпва по напълно друг начин, откровено 
утежнявайки своя грях, че като е извратен от най-ранното си детство, не е престанал да 
натрупва нечестие върху нечестие. Също и в друг текст той изследва своя изминал 
живот и моли Бога да прости грешките на неговата младост (Пс. 25:7). И наистина, не 
можем да докажем, че изцяло сме отхвърлили своята тъпота, докато стенейки под 
товара и оплаквайки своето тъжно положение, не потърсим избавление от Бога. Нещо 
повече, трябва да отбележим, че покаянието, за което ни е заповядано прилежно да 
изработваме, се различава от онова, което съживява от смърт онези, които са отпаднали 
най-срамно, или необуздано са се отдали на грях, или чрез някакъв открит бунт са 
отхвърлили Божията власт. Защото Писанието, като ни увещава към покаяние, често 
говори за това като преминаване от смърт в живот, и когато разказва, че някои хора са 
се покаяли, има предвид, че те са изоставили идолопоклонството и другите форми на 
чудовищно нечестие. Поради тази причина Павел заявява горко на грешниците, които 
“не са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се 
предавали” (2 Кор. 12:21). Това разграничение трябва да бъде внимателно спазвано, за 
да не би, както чуваме за някои хора, призовани към покаяние, да се впуснем в 
бездейна самоувереност, като че ли нямаме нищо общо с умъртвяването на плътта; 
докато, като следствие от извратените пожелания, които винаги ни впримчват, и 
нечестията, които непрекъснато извират от тях, това трябва да породи в нас постоянно 
внимание. Специалното покаяние, заповядано на онези, които дяволът е хванал в 
смъртоносен капан и лишил от страха от Бога, не премахва това всекидневно покаяние, 
което извратеността на естеството ни задължава да изработваме през целия си живот. 

19. Покаянието и прошката са свързани 

Нещо повече, ако е вярно, и нищо не може да бъде по-вярно от това, че в тези 
две точки е включено пълно обобщение на Благовестието, а именно, покаяние и пълно 
опрощаване на греховете, не виждаме ли, че Господ оправдава незаслужено Своите 
хора, и в същото време ги обновява към истинска святост чрез освещението на Своя 
Дух? Йоан, посланикът, изпратен пред лицето на Христос да приготви Неговите 
пътеки, прогласява, “Покайте се, защото наближи небесното царство” (Мат. 11:10; 3:2). 
Като ги призовава към покаяние, той ги увещава да признаят, че са грешници и във 
всяко отношение са осъдени пред Бога, та така да бъдат подтикнати искрено да се 
стремят към умъртвяване на плътта и към новорождение в Духа. Като прогласява 
Божието царство, той призовава към вяра, тъй като в Божието царство, което обявява за 
наближило, той има предвид прошка за грехове, спасение, живот и всяко друго 
благословение, което получаваме в Христос; поради което четем и в другите Евангелия, 



“Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване 
на греховете” (Марк 1:4; Лука 3:3). Какво означава това, освен че, изморени и 
подтиснати под товара на греха, те трябва да се обърнат към Господа и да имат надежда 
за прошка и спасение? Така и Христос започна Своето проповядване, “Божието царство 
наближи; покайте се, и повярвайте в Благовестието” (Марк 1:10). Първо, Той заявява, 
че в Него са отворени богатствата на Божията милост; след това заповядва покаяние; и 
накрая, насърчава към увереност в Божиите обещания. Затова, когато иска да даде 
кратко обобщение на цялото Благовестие, Той казва, че трябва “да пострада и да 
възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име 
покаяние и прощение на греховете между всички народи” (Лука 24:26, 46). По същия 
начин, след Неговото възкресение Апостолите проповядваха, “Него Бог възвиси до 
дясната Си ръка за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израил и прощение на 
греховете” (Деян. 5:31). Покаянието се проповядва в името на Христос, когато хората 
научат чрез ученията на Благовестието, че всички техни мисли, чувства и стремежи са 
извратени и порочни; и следователно, ако искат да влязат в Божието царство, те трябва 
да се новородят. Прощението на греховете се проповядва когато хората биват учени, че 
Христос “стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление” (1 Кор. 
1:30), че заради Него те са незаслужено определени за праведни и невинни в Божия 
поглед. Макар и двете благословения да се придобиват чрез вяра (както показахме на 
друго място), все пак тъй като правилната цел на вярата е Божията благодат, чрез която 
се прощават греховете, правилно е внимателно да разграничаваме вярата от 
покаянието. 

20. В какъв смисъл покаянието е предварително условие за прошка? 

Нещо повече, тъй като омразата към греха, която е начало на покаянието, първа 
ни дава достъп до познанието за Христос, Който изявява Себе Си само на нещастните и 
наскърбени грешници, стенещи, трудещи се, обременени, гладни и жадни, чезнещи в 
скръб и нещастие, така ако искаме да застанем твърдо в Христос, ние трябва да се 
стремим към покаяние, да го изработваме през целия си живот и да устояваме докрай. 
Христос дойде да призове грешниците, но да ги призове към покаяние. Той беше 
изпратен да благослови недостойните, но като “отвърне всеки човек от неговите 
нечестия.” Писанието е пълно с подобни стихове. Затова, когато Бог предлага 
опрощаване на греховете, Той обикновено заповядва покаяние, като показва, че 
Неговата милост трябва да подтикне хората към покаяние. “Пазете правда,” казва Той, 
“и вършете правосъдие; защото наближи Моето спасение.” И отново, “Изкупител ще 
дойде от Сион, и за онези от Яков, които се отвърнат от престъпленията.” И отново, 
“Търсете Господа, докато може да бъде намерен, призовете Го, докато е близо. Нека 
нечестивият остави пътищата си и неправедният мислите си, и нека се върне към 
Господа, и ще намери милост в Него.” “Затова покайте се, и се обърнете, за бъдат 
греховете ви изличени.” Но тук трябва да се отбележи, че покаянието не е условие в 
този смисъл, че да бъде основание за заслуги за опрощаване; то показва целта, към 
която трябва да се стремят, ако искат да придобият благоволение, тъй като Бог е решил 
да се смили над хората с изричната цел да ги доведе до покаяние. Следователно, докато 
оставаме в затвора на тялото, трябва постоянно да се борим с пороците на нашето 
извратено естество, а също и с нашите наклонности. Платон понякога казва, че животът 
на философа е да разсъждава върху смъртта. Можем по-правилно да кажем, че животът 
на християнина е постоянно прилежаване и упражняване в умъртвяване на плътта, 
докато тя бъде напълно умъртвена, и Божият Дух придобие пълна власт в нас. Затова 
според мен най-голям напредък има онзи човек, който се е научил да бъде най-



недоволен от самия себе си. Той обаче не остава в тресавището без да продължи 
напред; а копнее и въздиша по Бога, та като е присаден в смъртта и живота на Христос, 
да размишлява постоянно върху покаянието. Несъмнено онези, които имат искрена 
омраза към греха, не могат да правят друго; защото никой човек не може да мрази 
греха, без преди това да е обикнал правдата. Този възглед, тъй като е най-простият от 
всички, според мен също е най-близък до истината на Писанието. 

(Грехове, за които няма покаяние или прошка, 21-25) 

21. Покаянието като незаслужен дар от Бога 

Нещо повече, вярвам, че от горното учение така добре се разбира, че покаянието 
е специален дар от Бога, че не се изисква подробна беседа върху това. Затова Църквата 
възвеличава Божията доброта и като гледа удивено, казва, “И на езичниците Бог даде 
покаяние за живот” (Деян. 11:18); а Павел, като заповядва на Тимотей да се отнася 
кротко и търпеливо към невярващите, казва, “Та дано би им дал Бог покаяние, за да 
познаят истината и да изтрезнеят от примката на дявола” (2 Тим. 2:25, 26). Бог 
наистина заявява, че иска всички хора да се покаят, и отправя увещания за всички хора; 
тяхното действие, обаче, зависи от Духа на новорождение. Би било по-лесно да 
създадем себе си отново, отколкото чрез собствената си сила да придобием по-
превъзходно естество. Затова, по отношение на целия процес на новорождението, ние 
основателно сме наречени Божие “творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в 
които Бог отнапред е наредил да ходим” (Еф. 2:10). Онези, които Бог е благоволил да 
избави от смърт, Той съживява чрез Духа на новорождение; не че покаянието е 
причината за спасението, а защото както вече видяхме, то е неразделно от вярата и 
Божията милост; както Исая заявява, “Изкупител ще дойде от Сион, при онези от Яков, 
които се отвърнат от престъпленията.” Всъщност, вечна истина е, че винаги когато е в 
сила страхът от Бога, Духът върши Своето спасително дело. Затова в Исая, докато 
вярващите се оплакват и скърбят, че са изоставени от Бога, те показват, че 
свръхестествено закоравеното сърце е белег за осъждение. Апостолът също, като иска 
да изключи отстъпниците от надеждата за спасение, заявява като причина, че за тях е 
невъзможно да се обновят към покаяние (Евр. 6:6); тоест Бог, като обновява онези, 
които Той не желае да загинат, им дава белег на Своето бащинско благоволение, и така 
ги привлича при Себе Си чрез силата на спокойната и мирна увереност; от друга 
страна, като закоравява осъдените, чието нечестие няма да бъде простено, Той говори 
осъждение против тях. Апостолът заявява такова възмездие срещу съзнателните 
отстъпници (Евр. 10:29), които като отпадат от вярата на Благовестието, се подиграват 
на Бога, оскърбително отхвърлят Неговото благоволение, богохулствуват и тъпчат 
кръвта на Христос, и дори, доколкото е възможно, Го разпъват отново. Все пак, 
противно на нелепите твърдения на някои неуки хора, Той не оставя надежда за 
опрощаване на съзнателните грехове, а показва, че тъй като отстъплението е напълно 
без извинение, не е странно, че Бог е неумолимо строг в наказването на богохулното 
презрение против Него самия. Защото в същото Послание той казва, че “онези, които 
веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали съучастници в 
Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово и от великите дела на бъдещия 
век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато 
разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват” (Евр. 6:4-6). И в друг стих, 
“Ако съгрешавате самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за 
грехове, а едно страшно очакване на съд,” и т.н. (Евр. 10:26, 27). Има и други стихове, 
от неправилното тълкуване на които новацианите в старо време извличат материал за 



своята ерес; дотолкова, че някои добри хора, като биват възмутени от тяхното 
безразсъдство, определят Посланието за напълно лъжливо, макар то във всяка своя част 
да издава апостолския дух. Но тъй като нашият спор тук е само с онези, които приемат 
Посланието, лесно да покажем, че тези стихове на подкрепят тяхната заблуда. Първо, 
Апостолът неизбежно трябва да се съгласи със своя Учител, Който заявява, че “всеки 
грях и хула ще се прости на хората; но хулата против Святия Дух няма да се прости,” 
“нито в този свят, нито в бъдещия” (Мат. 12:31; Лука 12:10). Ние трябва да твърдим, че 
това е единственото изключение, което Апостолът признава, ако не искаме да го 
противопоставяме на Божията благодат. От това следва, че за никой грях не се отказва 
прошка, освен за един, който, идвайки от отчаяна ярост, не може да се припише на 
немощ, и ясно показва, че човекът, виновен за него, е притежаван от дявола. 

22. Непростим грях 

Тук обаче е уместно да разгледаме какво е това ужасно нечестие, което няма да 
бъде простено. Определението, което Августин някъде дава – а именно, че това е 
упорита извратеност, отхвърляща прошката, продължаваща до смъртта – едва ли е в 
съгласие с думите на Христос, че няма да бъде простено в този свят. Защото това или се 
казва напразно, или може да се извърши в този живот. Но ако определението на 
Августин е правилно, грехът не е завършен до деня на смъртта. Други казват, че грехът 
против Святия Дух се състои в завист срещу благодатта, дарена на брата; но не знам на 
какво основават това твърдение. Тук обаче нека да дадем истинското определение, 
което, като бъде веднъж потвърдено с твърди доказателство, само по себе си лесно ще 
отрече всички останали. Затова казвам, че срещу Святия Дух съгрешава онзи човек, 
който, макар да е така притиснат от силата на Божията истина, че да не може да се 
извинява с незнание, пак съзнателно се противи и просто заради самата съпротива. 
Защото Христос, като обяснява какво е казал, незабавно добавя, “И ако някой каже 
дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия 
Дух, няма да му се прости” (Мат. 12:32). И Матей използва понятието “дух на 
богохулство” за хула против Духа. Но как може някой да обижда Сина, без в същото 
време да оскърби Духа? По следния начин. Онези, които в незнанието си хулят 
непознатата за тях Божия истина, и все пак са така настроени, че не биха желали да 
заглушат Божията истина, когато им бъде ясно изявена, и не биха желали да изговорят 
и едно слово против Този, Когото са познали като Господния Помазаник, съгрешават 
против Бащата и против Сина. Така в наши дни има много хора, които имат голяма 
омраза срещу учението на Благовестието, и все пак, ако знаеха, че именно това е 
истинското Благовестие, щяха да пожелаят да го почитат с цялото си сърце. Но онези, 
които в съвестта си са убедени, че това, което отхвърлят и хулят, е Божието Слово, и 
все пак не престават да го хулят, богохулствуват против Духа, тъй като се борят против 
просветлението, което е дело на Духа. Такива бяха някои от юдеите, които, когато не 
можеха да се противопоставят на Духа, когато говореше чрез Стефан, пак продължиха 
да се противят (Деян. 6:10). Не може да има съмнение, че някои прекалиха поради 
ревност към Закона; но е очевидно, че имаше и други хора, които злобно и нечестиво 
воюваха против самия Бог, тоест против учението, за което знаеха, че е от Бога. Такива 
също бяха фарисеите, върху които Господ обяви проклятие. За да похулят силата на 
Святия Дух, те Го нарекоха с името Веелзевул (Мат. 9:3, 4; 12:24). И така, духът на 
богохулство е когато човек безочливо и преднамерено се втурва да хули Неговото 
божествено име. Павел показва това, когато казва, “но придобих милост, защото съм 
правил това поради незнание в неверие”; иначе заслужено би бил считан за недостоен 
за Божията благодат. Ако незнанието, съединено с неверие, го прави достоен за 



опрощение, следва, че няма място за прошка, когато неверието е придружено от 
познание. 

23. Как трябва да се разбира невъзможността за “второ покаяние”? 

Ако разсъдите правилно, ще осъзнаете, че Апостолът говори не за една-две 
конкретни грешки, а за постоянния бунт, чрез който нечестивите отхвърлят спасението. 
Не е странно, че Бог е неумолим към онези, за които Йоан в своето Послание заявява, 
че не са от избраните, защото са излезли (1 Йоан 2:19). Защото той отправя своето 
обвинение против онези, които си въобразяват, че могат да се върнат към 
християнската религия след като веднъж са се разбунтували против нея. За да ги лиши 
от този лъжлив и гибелен възглед, той казва, което е много вярно, че онези, които 
съзнателно и с желание са отхвърлили общението с Христос, нямат средство да се 
върнат в него. Но тук не се говори за онези, които просто поради колебливостта в своя 
живот престъпват Господното Слово, а за онези, които открито отхвърлят цялото 
Негово учение. Има един паралогизъм (неправилно сравнение, бел. прев.) в изразите 
отхвърляне и съгрешаване. Отхвърлянето, както го тълкуват новацианите, е когато 
някой, въпреки че е научен от Господния Закон да не краде или да не 
прелюбодействува, не се въздържа от кражба и прелюбодейство. Обратното, аз твърдя, 
че има вътрешна антитеза, в която трябва да се разглеждат тези две неща, така че 
конкретното понятие изразява не някакъв конкретен порок, а обща вражда против Бога 
и отстъпление на целия човек. Следователно, когато говори за тези, които отпадат, 
“които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали 
съучастници в Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово и от великите 
дела на бъдещия век,” ние трябва да разбираме, че говори за онези, които със 
съзнателно безбожие угасват светлината на Духа, вкусили са от небесното Слово и са 
го отритнали, отчуждили са се от освещението на Духа и са потъпкали Божието Слово 
и великите дела на бъдещия век. За да покаже по-добре, че се говори именно за такова 
нечестие, той след това изрично добавя думата “самоволно.” Защото когато казва, “Ако 
съгрешаваме самоволно, след като сме приели познанието за истината, не остава вече 
жертва за грехове,” той не отрича, че Христос е вечна жертва за опрощаване на 
престъпленията на светиите (цялото Послание изрично прогласява това, като обяснява 
свещенството на Христос), но казва, че не остава друга жертва, след като тази е 
отхвърлена. И тя бива отхвърлена тогава, когато истината на Благовестието бива 
съзнателно отречена. 

24. Хората, които не могат да бъдат простени, са тези, които не могат да се 
покаят 

За някои може да изглежда твърде сурово и противно на Божията милост да 
отречем напълно прошката за хората, които я искат. Лесно можем да се справим с това 
възражение. Не се казва, че ще им бъде отказана прошка, ако се обърнат към Господа, а 
се отрича напълно, че те могат да се обърнат към покаяние, тъй като поради тяхната 
неблагодарност те са поразени от праведния Божий съд с вечна слепота. Няма нищо 
противно на това в аргумента с примера на Исав, който се опитва напразно с плач и 
сълзи да възстанови своето изгубено първородство; няма нищо противно на това и в 
обявлението на Пророка, “Те плакаха, но Аз не искам да чувам.” Такива изрази не 
отричат истинското обръщане и призоваване на Бога, а тревогата, с която нечестивите, 
когато са в бедствие, са принудени да видят това, което преди това уверено са 
презирали, а именно, че нищо не е от полза освен помощта от Господа. Но те не 



толкова я призовават, колкото оплакват нейната загуба. Затова това, което пророкът 
има предвид под “плач,” и апостолът под “сълзи,” е ужасното мъчение, което жили и 
измъчва нечестивите в отчаянието им. Трябва внимателно да разсъдим върху това; 
защото иначе Бог би си противоречал, когато заявява чрез Пророка, че “Ако 
беззаконникът се обърне от всичките грехове, които е извършил . . . той непременно ще 
живее, няма да умре” (Езек. 18:21, 22). И както вече казах, сигурно е, че умът на човека 
не може да се промени за добро освен чрез Божията възпираща благодат. Обещанието 
към онези, които Го призовават, е, че никога няма да паднат; но названията “обръщане” 
и “молитва” неправилно се дават на това сляпо мъчение, чрез което нечестивите биват 
смущавани, когато виждат, че трябва да търсят Бога ако искат да намерят избавление от 
своите бедствия, но отказват да Го призоват. 

25. Лъжливо покаяние и искрено покаяние 

Но тъй като Апостолът заявява, че Бог не благоволи в лицемерно покаяние, 
някои питат как така Ахав придоби прошка и отклони наказанието, обявено против 
него (3 Царе 21:28, 29), като се вижда, че е бил поразен само за миг, но след това е 
продължил да живее по стария си начин. Той наистина се облече във вретище, покри се 
с пепел, простря се на земята, и (както казва даденото свидетелство) се смири пред 
Бога. Не беше много трудно да раздере дрехите си, докато сърцето му оставаше 
упорито и изпълнено с нечестие, и все пак виждаме, че Бог беше склонен към милост. 
Аз отговарям, че макар по този начин лицемерите да са пощадени за известно време, 
Божият гняв остава върху тях, и следователно те са пощадени не толкова заради тях 
самите, а заради примера за обществото. Защото какво спечели Ахав от опрощаването 
на неговото наказание освен това, че не го понесе в живота си на земята? Божието 
проклятие, макар и скрито, беше поставено върху неговия дом, а той самият отиде във 
вечно унищожение. Можем да видим същото нещо при Исав (Бит. 27:38, 39). Защото 
макар да получи отказ, пак на неговите сълзи беше подарено времево благословение. 
Но тъй като според Божието изявление духовното благословение може да бъде 
притежавано само от единия от братята, когато Яков беше избран вместо Исав, това 
изключи Исав от Божията милост; но все пак му беше дадена, като човек от по-нисше 
естество, тази утеха, че ще бъде изпълнен с пълнотата на земята и с небесната роса. И 
както казах малко по-горе, това трябва да се приеме като пример за другите, за да 
упражняваме нашите умове и да упражняваме себе си с по-голямо усърдие в пътя на 
искреното покаяние, тъй като не може да има и най-малко съмнение, че Бог е готов да 
прости на тези, които се обръщат към Него истински и от сърце, като виждаме, че 
неговата милост се простира дори към недостойните, макар те да носят белезите на 
Неговото негодувание. По този начин също биваме учени колко ужасно е осъждението, 
което очаква всички бунтовници, които с безочлив поглед и желязно сърце се 
наслаждават да пренебрегват и презират Божите заплахи. По този начин Бог често 
протяга Своята ръка да освободи израилтяните от техните бедствия, макар че техните 
викове бяха лицемерни и техните умове бяха раздвоени и вероломни, както Той самият 
се оплаква в Псалмите, че те са се върнали веднага в предишните си пътища (Пс. 78:36, 
37). Но той предопределя това с доброта и търпение, за да ги доведе до истинско 
покаяние, или да ги остави без извинение. И все пак, като отлага наказанието за 
известно време, Той не поставя Себе Си под някакво вечно задължение. Понякога Той 
се надига с по-голяма суровост против лицемерите и удвоява тяхното наказание, за да 
стане явно с това колко много мрази лицемерието. Но както отбелязах, Той дава някои 
примери за Своето желание за прошка, та чрез това праведните да бъдат подтикнати да 



променят своя живот, и за да бъде осъдена по-строго гордостта на онези, които 
надменно ритат срещу ръжена. 

 

Глава Четвърта 

4. ПОКАЯНИЕТО, КАКТО Е ОБЯСНЕНО В СОФИСТИЧНИЯ 
ЖАРГОН НА СХОЛАСТИЦИТЕ, Е НАПЪЛНО РАЗЛИЧНО ОТ 
ЧИСТОТАТА, ИЗИСКВАНА ОТ БЛАГОВЕСТИЕТО. ЗА ИЗПОВЕДТА 
И УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО. 

Частите на тази глава са: 

I. Тъй като правилното учение за покаянието вече е изложено, в тази глава се 
опровергава лъжливото учение; в същото време се дава и обобщаващ преглед на 
учението на Схоластиците, р. 1, 2.  

II. След това биват изследвани неговите отделни части. Разкаяние, р. 2, 3. Изповед, 
р. 4-20. Освещение, от р. 20 до края на главата.  

Раздели. 

1. Заблудата на Схоластиците в обясняване на учението за покаянието.  
1. Заблуди при определението за покаяние. Разглеждане на четири 

различни определения.  
2. Нелепо разделение.  
3. Празни и объркващи въпроси.  
4. Начинът, по който те впримчват сами себе си.  

2. Лъжливото учение на Схоластиците трябва да бъде опровергано. За 
съкрушаването. Изследване на техния възглед за разкаянието.  

3. Истинско и искрено разкаяние.  
4. Устно покаяние. Дали е от Божията власт. Аргументите на канонистите и 

схоластиците. Алегоричен аргумент, основан върху юдаизма. Два отговора. 
Причина защо Христос изпрати прокажените при свещениците.  

5. Друг алегоричен аргумент. Отговор.  
6. Трети аргумент от два текста в Писанието. Изложение на тези текстове.  
7. Доказателство, че изповядването не е от Божията власт. В продължение на почти 

хиляда и двеста години след Христос неговата употреба не е задължителна. 
Естеството на изповядването. Какво става, когато бъде наложено като закон. 
Потвърждение от историята на Църквата. Сред папистите все още съществува 
познанието за древната устна изповед, за да носи осъждение върху тях. 
Изповядването е премахнато в Константинополската Църква.  

8. Този начин на изповядване не е одобряван от Хризостом, както се вижда от 
много текстове.  

9. След като по този начин лъжливата изповед е опровергана, разглеждане на 
изповедта, заповядана от Божието Слово. Неправилен превод в старата версия. 
Доказателство от Писанието, че изповедта трябва да бъде насочена само към 
Бога.  

10. Следствието от тайната изповед към Бога. Друг вид изповед, отправяна към 
хората.  



11. Двете форми на последната изповед, публична и лична. Публичната изповед е 
обикновена и извънредна. Употреба на всяка от двете. Възражение срещу 
изповедта и обществената молитва. Отговор.  

12. Два вида лична изповед.  
1. За нас самите.  
2. За нашия ближен. Употреба на първия вид. Верните служители на 

Църквата могат да окажат голяма помощ. Начин на извършване. 
Предпазливост при употребата.  

13. Използването на втория вид е препоръчано от Христос. Какво се обхваща под 
тази изповед. Писанието не потвърждава друг начин на изповед.  

14. В тези три вида изповед се упражнява властта на ключовете. Употребата на тази 
власт по отношение на обществената изповед и прошка. Предпазливост при 
употребата.  

15. Папистките заблуди относно изповедта.  
1. На всички хора е заповядана необходимостта да изповядват всеки 

грях.  
2. Лъжливи ключове.  
3. Лъжлива власт за връзване и развързване.  
4. На кого е възложено служението за връзване и развързване.  

16. Опровержение на първата заблуда чрез невъзможността за такова изповядване, 
както се доказва от свидетелството на Давид.  

17. Продължение на опровержението от свидетелството на съвестта. Невъзможно е 
да се спазва това строго задължение. То неизбежно води до отчаяние или 
безразличие. Потвърждение на тези бележки чрез позоваване на съвестта.  

18. Друго опровержение на първата заблуда чрез аналогия. Обобщение на цялото 
опровержение. Трето опровержение, полагащо най-сигурното правило за 
изповед. Обяснение на правилото. Отговор на три възражения.  

19. Четвърто възражение, а именно, че устното изповядване не вреди, и дори е 
полезно. Отговор, разкриващ лицемерието, лъжата, безбожието и чудовищните 
мерзости на покровителите на тази заблуда.  

20. Опровержение на втората заблуда.  
1. Свещениците не са наследници на Апостолите.  
2. Те нямат Святия Дух, Който е единственият Собственик на 

ключовете.  
21. Опровержение на третата заблуда.  

1. Те не познават заповедта и обещанието на Христос. Като 
изоставят Божието Слово, те се впускат в безброй нелепости.  

22. Възражение срещу опровержението на третата заблуда. Отговори, които 
довеждат папистите до различни противоречия.  

23. Опровержение на четвъртата заблуда.  
1. Petitio principii  
2. Обръщане на църковната дисциплина. Отговор на три възражения.  

24. Заключение на цялата беседа против това лъжливо изповядване.  
25. За удовлетворението, на което софистите приписват трето място в покаянието. 

Заблуди и лъжи. Тези възгледи биват опровергани от следните понятия:  
1. Прошка.  
2. Незаслужена прошка.  
3. Бог унищожава нечестията.  
4. Чрез и поради Христос. Няма нужда от наше удовлетворение.  



26. Възражение, ограничаващо благодатта и действието на Христос в тесни 
граници. Отговори от Евангелист Йоан и от Йоан Кръстител. Следствия от тези 
отговори.  

27. Чрез измислицата за удовлетворението биват нарушени две неща. Първо, 
наранена е честта на Христос. Второ, съвестта не може да намери мир. 
Опровержение на възражение, което ограничава прощаването на грехове до 
новоповярвалите.  

28. Възражение, основано върху произволното разграничение между простими и 
смъртни грехове. Това разграничение е обидно за Бога и противно на Писанието. 
Отговор, показващ истинското разграничение по отношение на простимия грях.  

29. Възражение, основано върху разграничение между вината и наказанието за нея. 
Отговор, подкрепен от различни текстове в Писанието. Възхитителнии думи на 
Августин.  

30. Отговор, основан върху разглеждане на действието на Христовата смърт и 
жертвите под Закона. Нашето истинско удовлетворение.  

31. Възражение, което изкривява шест текста от Писанието. Предварителни 
бележки относно двойното осъждение от Бога.  

1. За наказание.  
2. За поправление.  

32. От това възникват две разграничения. Възражение, че Бог често се гневи на 
Своите избрани. Отговор, като наскърбява Своите хора, Бог не отнема от тях 
Своята милост. Това се потвърждава от Неговото обещание, от Писанието и от 
общия опит на Църквата. Разграничение между изгубените и избраните по 
отношение на наказанието.  

33. Второ разграничение. Наказанието на невярващите е начало на вечното 
наказание, което ги очаква; наказанието на избраните е предназначено да ги 
доведе до покаяние. Това се потвърждава от текстове в Писанието и в Бащите.  

34. Две употреби на това учение за вярващия. В скръбта той може да вярва, че 
макар и гневен, Бог все още е добронамерен към него. В наказанието на 
невярващите той вижда подготовка за тяхната окончателна присъда.  

35. Отговор на едно възражение относно наказанието на Давид. Защо всички хора са 
под наказание.  

36. Отговор на възражения, основани върху пет други текста.  
37. Продължение на отговора.  
38. Възражение, основано върху текстове в Бащите. Отговор, с текстове от 

Хризостом и Августин.  
39. Тези удовлетворения се отнасят за мира в Църквата, а не за Божия престол. 

Схоластиците са извратили смисъла на някои нелепи твърдения от неизвестни 
монаси.  

(Изследване на схоластичното учение за изповядването и разкаянието, и на 
неговата въображаема основа върху Писанието, 1-6) 

1. Схоластичното учение за покаянието 

Сега стигам до изследване на това, което схоластичните софисти поучават 
относно покаянието. Ще направя това възможно най-кратко; защото нямам намерение 
да разглеждам всяка точка, за да не би този труд, който имам желание да направя като 
кратко изложение на учението, да премине всякакви граници. Те са успели да развият 
един предмет, който иначе не е много сложен, до толкова сложна обърканост, че ако 
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веднъж стъпите само малко в тяхното тресавище, ще ви бъде трудно да намерите изход 
от него. Първо, като дават определение, те ясно показват, че никога не са знаели какво 
точно означава покаянието. Например, че да се покаеш е да оплакваш минали грехове и 
да не вършиш това, което е за оплакване. Отново, че това е да ридаеш за минали злини 
и да не съгрешаваш да вършиш това, което е за ридаене. И отново, че това е някакво 
скръбно възмездие, което наказва вътре в себе си онова, за което скърби, че е 
извършило. И отново, че това е скръб в сърцето и горчивина в душата за злините, които 
човекът е извършил, или с които се е съгласил. Да предположим, че се съгласяваме, че 
тези неща наистина са казани от Бащите (макар че, ако някой е склонен към спорове, не 
би било трудно да го отрече), пак те не са ги казали с цел да опишат покаянието, а само 
за да увещаят покаялите се да не падат отново в същите грешки, от които са били 
избавени. Но ако всички такива описания трябва да бъдат обърнати в определения, има 
и други, които имат също така добро основание да бъдат добавени. Например, следното 
изречение от Хризостом: “Покаянието е лекарство за изцеление на греха, дар от небето, 
възхитителна добродетел, благодат, превъзхождаща силата на законите.” Нещо повече, 
учението, което те след това говорят, е доста по-лошо от тяхното определение. Защото 
те са така ревностно съсредоточени върху външните упражнения, че всичко, което 
можете да разберете от техните огромни томове, е, че покаянието е дисциплина и 
строгост, която служи отчасти да покори плътта, и отчасти да накаже и порицае 
греховете; има странно мълчание за вътрешното обновяване на ума, което носи със себе 
си истинско поправление в живота. Без съмнение, те говорят много за разкаяние и 
съкрушаване, измъчват душата с много съмнения и я въвличат в големи трудности и 
тревоги; но когато по този начин са наранили дълбоко сърцето, те лекуват цялата му 
горчивина само с едно малко церемониално поръсване. Като дават такова хитро 
определение на покаянието, те го разделят на разкаяние на сърцето, изповед на устата и 
удовлетворение на делата. Това разделение не е по-логично от самото определение, 
макар че те прекарват целия си живот в измисляне на хитроумни аргументи. Но ако от 
определението някой твърди (логика, която преобладава при диалектиците), че човек 
може да плаче за миналите си грехове и да не извършва неща, които причиняват плач; 
че може да оплаква миналите злини, и да не върши неща, които са за оплакване; че 
може да наказва това, за което скърби, че е извършил, макар да не го изповядва с устата 
си – как ще обосноват това разделение? Защото ако човек може да е истински покаян и 
да не го изповяда устно, тогава покаянието може да съществува и без изповядване. Ако 
те отговорят, че това разделение се отнася за покаянието като тайнство, или трябва да 
се разбира за покаянието в неговата най-съвършена форма, която те не включват в 
своите определения, тогава грешката не е в мен; нека да обвиняват себе си за това, че 
не са дали по-чисто и по-ясно определение. Когато се разглежда някакъв въпрос, аз 
определено съм достатъчно тъп, за да се позовавам винаги на определението като опора 
и основа на цялата дискусия. Но като допускаме, че това отклонение е позволено на 
учителите, нека сега да изследваме поред различните части. Като пропускам като 
произволни няколко неща, които те с тържествена физиономия пробутват като 
тайнства, аз не правя това поради незнание. Не би било трудно да опровергая всички 
онези точки, с които те украсяват себе си за своята хитрост и умение в споровете; но 
смятам за свое свято задължение да не натоварвам излишно читателя с такива 
нелепости. От въпросите, които те задават, и в които нещастно впримчват самите себе 
си, определено е лесно да се види, че бърборят за неща, за които нищо не знаят. Такива 
въпроси са следните: Дали покаянието за един грях е угодно на Бога, ако има упорито 
придържане към други грехове. Също, дали нанесените от Бога наказания могат да 
служат като удовлетворение. Също, дали покаянието за смъртни грехове може да се 
повтаря няколко пъти, докато те чудовищно и нечестиво определят, че всекидневното 



покаяние може да се отнася само за простимите грехове. По същия начин, с чудовищна 
заблуда, те дълбоко измъчват себе си с едни думи на Йером, че покаянието е плаваща 
дъска след корабокрушение. В това показват, че те никога не са се събудили от своята 
животинска тъпота, та поне отдалеч да видят и една хилядна част от своите грехове. 

2. Схоластичното учение за покаянието измъчва съвестта 

Бих искал моите читатели да отбележат, че спорът тук не се отнася за нещо 
незначително; а за едно от най-важните неща, а именно, прощаването на греховете. 
Защото докато изискват три неща в покаянието, а именно, разкаяние на сърцето, 
изповед на устата и удовлетворение на делата, те в същото време поучават, че тези 
неща са необходими за получаване на прошка за греховете. Ако има нещо в цялата 
област на религията, което за нас е важно да познаваме, това определено е едно от най-
важните, а именно, да осъзнаваме и правилно да разбираме чрез какви средства, какво 
управление, какви условия, колко лесно или колко трудно може да получи прошка за 
грехове. Ако нашето познание тук не е ясно и сигурно, нашата съвест не може да има 
никаква почивка, никакъв мир с Бога, никаква увереност или сигурност, но постоянно 
трепери, колебае се, тревожи се и се разстройва; ужасява се, мрази и отхвърля Божието 
присъствие. Но ако прошката за грехове зависи от условията, с които те я обвързват, 
нищо не може да бъде по-нещастно и плачевно от нашето състояние. Те представят 
разкаянието като първата стъпка в придобиването на прошка; и го изискват като данък, 
пълно и съвършено; между другото, отричат, че човек може да се чувствува сигурен, 
когато е изпълнил това разкаяние в пълна степен. Признавам, че ние сме длъжни силно 
и постоянно да увещаваме всеки човек горчиво да оплаква своите грехове, и с това да 
подтиква себе си все повече да ги отхвърля и да ги мрази. Защото това е “спасително 
покаяние, което не причинява разкаяние” (2 Кор. 7:10). Но когато се изисква такава 
горчивина на скръбта, която да отговаря на величината на престъплението, като 
условие за увереност в прошката, нещастните съвести биват дълбоко объркани и 
измъчвани, като виждат, че върху тях е наложено разкаяние, дължимо за греха, но 
нямат мярка за това, което е дължимо, за да им даде възможност да определят дали са 
извършили пълно плащане. Ако казват, че трябва да правим това, което е по силите ни, 
ние биваме връщани към първоначалното състояние; защото как един човек би 
определил сам за себе си дали е направил всичко възможно да оплаква своя грях? 
Следователно, когато след дълга борба и война със самите себе си съвестите не намерят 
убежище, в което да си починат, за да облекчат по някакъв начин своето тежко 
състояние, те изпадат в скръб и сълзи, за да усъвършенствуват своето разкаяние. 

3. Милостта на Господа е важна, а не разкаянието на грешника 

Ако те казват, че това е клевета от моя страна, нека да излязат напред и да ми 
посочат поне един човек, който чрез това учение за разкаянието не е бил доведен до 
отчаяние, или вместо истински страх не е представил лицемерен страх от Божията 
справедливост. На друго място отбелязахме, че прошката на греховете никога не може 
да се придобие без покаяние, защото никой освен наскърбените, наранени от 
съзнанието за греховете, не може да призовава Божията милост; но в същото време 
добавихме, че покаянието не може да бъде причина за прощаването на греховете; и 
също отхвърлихме мъчението на душите – догмата, че то трябва да се изпълнява като 
задължение. Нашето учение е, че душата не гледа на своите угризения или на своите 
сълзи, а съсредоточава и двете си очи само върху Божията милост. Само отбелязахме, 
че онези, които са отрудени и обременени, са призовани от Христос, като виждаме, че 



Той беше изпратен “да проповядва добрите вести на кротките”; “да превърже 
съкрушените в сърце; да прогласи свобода на пленниците и отваряне на тъмницата за 
угнетените”; “да утеши скърбящите.” Фарисеите са изключени от това, тъй като, 
изпълнени със своята праведност, те не осъзнават своята бедност; и презрителите, тъй 
като, въпреки Божия гняв, не търсят изцеление на своето нечестие. Такива хора не са 
отрудени и обременени, не са съкрушени в сърце, не са пленници и не са угнетени. Но 
има голяма разлика между това да учим грешника, че прощаването на греховете се 
заслужава чрез пълно и цялостно разкаяние (което грешникът никога не може да 
постигне) и да го учим да гладува и жадува за Божията милост, та като осъзнае своето 
нещастие, своето объркване, умора и пленничество, да му покажете къде трябва да 
търси освежаване, почивка и свобода; накратко, да го научим в неговото смирение да 
отдава славата на Бога. 

4. Изповядването не е заповядано: опровержение на схоластичния алегоричен 
аргумент от очистването на прокажените 

Изповядването винаги е било предмет на разгорещен спор между канонистите и 
схоластичните теолози; първите твърдят, че изповядването е от Божията власт; а 
вторите настояват, че обратното, то просто е заповядано от църковните правила. В този 
спор схоластиците показват голямо безочие, като извращават и грубо изкривяват всеки 
текст от Писанието, който цитират в своя подкрепа. И когато виждат, че дори така не 
могат да постигнат своите цели, онези, които желаят да бъдат смятани за особено 
остроумни, прибягват до хитростта, че изповядването е по Божията власт относно 
съдържанието, не след това е получило своята форма чрез църковна наредба. Така най-
глупавият от тези бърборковци доказва Божията власт от думите, “Адаме, къде си?” 
(Бит. 3:9, 12); а опрощението от това, че Адам отговаря, като че е освободен от 
отговорност, “Жената, която ми даде за другарка,” и т.н.; но казва, че формата на двете 
е определена от обществения закон. Нека да видим чрез какви аргументи те твърдят, че 
това изповядване, формирано или неформирано, е Божия заповед. Господ, казва те, 
изпрати прокажените при свещениците (Мат. 8:4). Какво? Той за изповядване ли ги 
изпрати? Кой някога е чул да се казва, че левитските свещеници са назначени да 
слушат изповядвания? Тук те се позовават на някакво неуместно сравнение. 
Свещениците са назначени от Мойсеевия Закон да различават между прокажен и 
прокажен; грехът е духовна проказа; следователно свещениците трябва да решават за 
това. Преди да отговоря, между другото ще попитам, ако този текст ги прави съдии на 
духовна проказа, защо те си приписват и разпознаване на естествената и плътска 
проказа? Това не е ли да си играят с Писанието! Законът дава на левитските свещеници 
разпознаването на проказата; нека да си присвоим това за себе си. Грехът е духовна 
проказа; нека също да си припишем и разпознаване на греха. Сега давам моя отговор: 
Тъй като има промяна на свещеничеството, неизбежно има и промяна на закона. 
Всички свещенически функции са предадени на Христос, и в Него са изпълнени и 
завършени (Евр. 7:12). Следователно, само на Него са дадени всички права и почести 
на свещеничеството. Затова, ако толкова им харесва да търсят алегории, нека да 
поставят Христос като единствен Свещеник, и да поставят пълната и всеобща власт 
пред Неговия съд; това ние с готовност ще признаем. Освен това, в тяхната алегория 
има непоследователност: Тя поставя сред церемониите само общественото правило. 
Тогава защо Христос изпрати прокажените при свещениците? За да не бъдат 
свещениците обвинени в нарушаване на Закона, който заповядва на изцеления от 
проказа да представи себе си пред свещеника и да бъде очистен чрез принасяне на 
жертва, Той заповядва на очистените прокажени да направят това, което Законът 



заповядва. “Но за свидетелство на тях иди и се покажи на свещеника, и принеси за 
очистването си според както е заповядал Мойсей” (Лука 5:14). И със сигурност това 
чудо е било свидетелство за тях; те са ги обявили за прокажени, сега те ги обявяват за 
изцелени. Независимо дали ще ги обявят за изцелени, те са принудени да станат 
свидетели за чудесата на Христос. Христос им позволява да изследват чудото, и те не 
могат да го отрекат; въпреки това, тъй като продължават да се дърпат, те имат нужда от 
свидетелство. Така на друго място се казва, “Това благовестие ще се проповядва по 
целия свят, за свидетелство на всички народи” (Мат. 24:14). И отново, “Пред царе и 
управители ще ви извеждат поради Мен, за да свидетелствувате на тях и на народите” 
(Мат. 10:18); за да може в Божието осъждение да бъдат още по-пълно изобличени. Но 
ако те предпочитат да възприемат възгледа на Хризостом (Hom. 12 De Muliere 
Cananaea), той показва, че Христос направи това и поради юдеите, за да не бъде смятан 
за престъпник на Закона. Но ние се срамуваме да се позоваваме на човешки авторитет 
по един толкова ясен предмет, когато Христос заявява, че е оставил непокътнати 
юридическите права на свещениците, като изявени врагове на Благовестието, които 
винаги са готови да вдигат врява, ако устата им не бъдат затворени. Затова, нека 
папистките свещеници, за да запазят тази привилегия, открито да си признаят, че се 
присъединяват към онези, които е трябвало насила да бъдат възпирани да не говорят 
зло за Христос. Защото тук не се говори за истинските служители на Христос. 

5. Неправилното тълкуване на разповиването на Лазар 

От същия извор те извличат своя втори аргумент – имам предвид, от алегория; 
като че ли от алегориите има някаква полза в потвърждаването на някакво учение. Но 
дори и да има някаква полза от тях, алегориите, които аз мога да произведа, са много 
по-правдоподобни от техните. И така, те казват, че след като възкреси Лазар, Господ 
заповяда на Своите ученици да “го разповият и да го оставят да си отиде” (Йоан 11:44). 
Още първото им твърдение е невярно: Никъде не четем, че Господ каза това на 
учениците; и е много по-вероятно да е казал това на стоящите наоколо юдеи, та като 
бъде чудото по-ясно изявено, да няма подозрение за измама, и Неговата сила да бъде 
по-явна от това, че е възкресил мъртвец без да го докосне, само с думи. По същия 
начин смятам, че за да не остави никакво основание за подозрение сред юдеите, поиска 
да върнат обратно камъка, да почувствуват вонята, да схванат истинските белези на 
смъртта, за да Го видят как възкресява от мъртвите само чрез силата на думите, и първи 
да пипнат оживелия мъртвец. Именно това е възгледът на Хризостом (Serm. C. Jud. 
Gent. et Haeret). Но и да приемем, че Той каза това на учениците, какво могат те да 
спечелят от това? Че Господ е дал на учениците властта да развързват? Колко по-умело 
и сръчно бихме могли да алегоризираме и да кажем, че чрез този символ Господ 
искаше да научи Своите последователи да развързват онези, които Той е възкресил; 
тоест, да не си спомнят греховете, които Той самият е забравил, да не осъждат като 
грешници онези, които Той е оправдал, да не упрекват онези, на които Той е простил, 
да не бъдат сурови и безмилостни в наказанията, когато Той самият е милостив и готов 
да прощава. Определено нищо не може да ни подтикне повече към прошка от примера 
на Съдията, Който заплашва, че ще бъде неумолим към строгите и жестоките. Тогава 
нека да ги оставим да пробутват своите алегории. 

6. Изповедта в Писанието 

Тогава те влизат в близък бой, като подкрепят своя възглед с текстове от 
Писанието, които смятат, че са определено в тяхна полза. Онези, които идват при Йоан 



за кръщаване, са изповядвали своите грехове, а Яков ни заповядва да си изповядваме 
греховете един на друг (Яков 5:16). Не е странно, че онези, които желаят да бъдат 
кръстени, са изповядвали греховете си. Вече споменахме, че Йоан проповядва 
кръщение на покаяние, и кръщаваше с вода за покаяние. Тогава кои би могъл да 
кръсти, освен онези, които изповядват, че са грешници? Кръщението е символ на 
прощаването на греховете; и кой може да бъде допуснат да приеме символа, освен 
грешниците, които признават, че са грешници? Затова те са изповядвали греховете си, 
за да бъдат кръстени. И Яков има добро основание да ни заповядва да си изповядваме 
греховете един на друг. Но ако те внимават на това, което следва веднага след това, ще 
осъзнаят, че този стих не им дава голяма подкрепа. Думите са, “Изповядвайте си един 
на друг греховете, и молете се един за друг.” Той свързва взаимната изповед и 
взаимната молитва. Тогава, ако трябва да се изповядваме само на свещениците, тогава 
трябва да се молим само за свещениците. Какво? Може ли да се каже от думите на 
Яков, че само свещениците могат да се изповядват? Като казва, че ние трябва да се 
изповядваме взаимно, той говори само за онези, които могат да слушат изповедта на 
други хора. Той казва, αλληλοις, взаимно, по ред, или един на друг. Но взаимно могат 
да се изповядват само онези, които имат правото да слушат изповядвания. Тъй като 
това е привилегия, която те дават само на свещениците, ние ще им оставим и 
служението да се изповядват един друг. Затова нека да оставим такива произволни 
нелепости и нека да приемем истинския смисъл на апостола, който е прост и ясен; 
първо, ние трябва да изповядваме един на друг своите немощи, за да можем да получим 
съвет, съчувствие и утеха; и второ, като осъзнаваме един на друг немощите на братята, 
да се молим към Господа за тях. Тогава как може Яко да бъде цитиран против нас, 
които така настояваме за осъзнаване на Божията милост? Никой човек не може да 
осъзнае Божията милост без преди това да е изповядал своето нещастие. Ние дори 
обявяваме за отлъчен всеки човек, който не признае, че е грешник пред Бога, пред 
Неговите ангели, и пред всички хора. “Писанието затвори всичко под грях,” “за да се 
затулят устата на всеки, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога,” за да бъде само 
Бог оправдан и възвишен (Гал. 3:22; Рим. 3:9, 19). 

(Доказателства за късната дата на устното изповядване, 7-8) 

7. Задължителното изповядване не е познато на древната Църква 

Чудя се на тяхното безочие да си позволяват да твърдят, че изповядването, за 
което те говорят, е от Божията власт. Ние признаваме, че неговата употреба е много 
древна; но можем лесно да докажем, че едно време то е било доброволно. От техните 
собствени писания определено се вижда, че преди дните на Инокентий ІІІ не е имало 
никакъв закон или постановление относно изповядването. Със сигурност, ако е имало 
по-древен закон, те биха го цитирали веднага, вместо да се задоволяват с Латеранския 
Събор и така да стават смешни дори за децата. В други неща не се колебаят да съставят 
несъществуващи постановления, които приписват на най-древните Събори, за да могат 
да заслепяват очите на простите с обожание към древността. В този случай не им е 
дошло наум да извършат такава заблуда, и с това самите те свидетелствуват, че не са 
минали и три века откакто е поставена юздата и е наложена необходимостта от 
изповядване от Инокентий ІІІ. И дори да не кажем нищо за времето, самото варварство 
на използваните думи унищожава властта на закона. Защото когато тези достойни бащи 
заповядват всеки човек от двата пола (utriusque sexus) трябва поне веднъж в годината да 
изповядва своите грехове на своя свещеник, остроумните със смях възразяват, че тази 
заповед е задължителна само за хермафродитите и не важи за някой, който е само мъж 



или само жена. Още по-чудовищна глупост се наблюдава при техните ученици, които 
не могат да обяснят какво означава “техния свещеник” (proprius sacerdos). Нека всички 
наемни лунатици на папата да бърборят каквото искат, ние твърдим, че Христос не е 
автор на този закон, който принуждава хората да изброяват своите грехове; всъщност, 
след възкресението на Христос са изминали хиляда и двеста години, преди да се 
направи такъв закон, и следователно, тази тирания не е въведена докато не са изчезнали 
благочестието и учението, и лъжливите пастири не са си присвоили необуздана власт. 
В историците и в другите древни автори има ясно свидетелство, което показва, че това 
е политическа дисциплина, въведена от епископите, а не закон, постановен от Христос 
или Апостолите. От многото ще приведа само един текст, който не е неясно 
доказателство. Созомен разказва, че това постановление на епископите е било 
внимателно спазвано в Западните църкви, и особено в Рим; с това показва, че то не е 
било всеобщ обичай на всичките църкви. Той също казва, че един от презвитерите е бил 
специално назначен да седи за това задължение. Това достатъчно опровергава тяхната 
лъжа, че на цялото свещеничество безразборно са били дадени ключовете за тази цел, 
тъй като функцията не е била обща за всички свещеници, а специално е принадлежала 
на един свещеник, когото епископът е назначавал за нея. Той (същият, който 
понастоящем във всички катедрални църкви е наричан “поправител”) е имал сведения 
за всички престъпления, които са били по-ужасни и е трябвало да бъдат смъмряни за 
пример на всички. След това добавя, че същият пример е съществувал в 
Константинопол, докато се е открило, че една жена е използвала изповядването като 
прикритие за своята връзка с някакъв дякон. Като следствие от това престъпление, 
Нектарий, епископ на тази църква – човек учен и свят – премахва обичая на 
изповядването. Затова нека тези магарета да се вслушат в това. Ако устното 
изповядване е било Божий закон, как би могъл Нектарий да посмее да го премахне или 
промени? Ще обвинят ли в ерес и разцепление Нектарий, свят човек на Бога, одобрен 
от мнението на целия древен свят? В същото те биха обвинили и Константинопол, в 
който според Созомен обичаят на изповядването не само е бил прекратен за известно 
време, но и дори премахнат. Нека да обвиняват в отклонение не само Константинопол, 
но и всички източни църкви, които (според тях) са пренебрегнали ненарушим закон, 
заповядан на всички християни. 

8. Хризостом не заповядва изповядване 

Това отменяне е ясно засвидетелствувано в толкова много текстове от 
Хризостом, който е живял в Константинопол, и самият той е бил висш църковен 
служител, че е странно, че си позволяват да твърдят обратното: “Казвайте си 
греховете,” казва той, “за да ги изличите; ако се срамувате да кажете на други хора 
какви грехове сте извършили, казвайте ги всекидневно на душата си. Не казвам, 
казвайте ги на своя съслужител, който може да ви порицае, а кажете ги на Бога, Който 
ги изцелява. Изповядвайте вашите грехове в леглото си, за да може вашата съвест 
всекидневно да осъзнава своите нечестия.” И отново, “Но не е необходимо да 
изповядвате пред свидетели; нека излагането на вашите грешки да стане във вашето 
мислене; нека съдът да бъде без свидетел; нека само Бог да ви вижда как се 
изповядвате.” И отново, “Не ви принуждавам да заставате публично пред погледа на 
вашите съслужители; не ви принуждавам да разкривате вашите грехове на хората; 
прегледайте и изложете вашата съвест пред Бога. Покажете вашите рани на Господа, 
най-добрият лекар, и търсете изцеление от него. Покажете ги на Този, Който не 
упреква, а лекува най-внимателно.” И отново, “Определено не ги казвайте на човек, за 
да ви укорява. Нито изповядвайте на вашия съслужител, който ги прави обществени; но 



показвайте раните си на Господа, Който се грижи за вас, Който е внимателен и може да 
лекува.” След това той представя Бога по този начин: “Не ви задължавам да заставате в 
театъра и да имате много свидетели; кажете си греховете към Мен в тайно, за да 
излекувам язвата.” Ще кажем ли, че Хризостом, като пише тези и подобни текстове, е 
толкова самонадеян, че да освободи съвестта на хората от онези вериги, с които те са 
вързани по Божия закон? В никакъв случай; но като знае, че това въобще не е било 
заповядано в Божието Слово, той се осмелява да не го изисква като задължително. 

(Библейската изповядване на грехове, публично и лично, 9-13) 

9. Изповед пред Бога 

Но за да бъде цялото нещо по-ясно изяснено, първо честно ще заявим естеството 
на изповедта, както е дадено в Божието Слово, и след това ще добавим техните 
нововъведения – всъщност, не всички (кой може да пресуши това бездънно море?), а 
само онези, които съдържат обобщение на тяхното тайно изповядване. Тук съжалявам, 
че трябва да спомена колко често древният преводач използва думата “изповядвам” 
вместо “хваля,” факт, който е обичаен за най-неграмотните хора, но трябва да изложа 
тяхното безочие да приписват на своето тиранично постановление това, което е 
написано относно хвалението към Бога. За да докажат, че изповядването има 
ободряващо действие върху душата, те натрапват текста в Псалма, “с глас на радост и 
на хваление” (Пс. 42:4; във Вулгата “хваление” е заменено с confessionis, 
“изповядване”). Но ако такова преобразуване е вярно, от всяко нещо може да се докаже 
всичко друго. Но, тъй като те са изгубили всеки срам, нека благочестивите читатели да 
разсъдят как според праведната Божия присъда те са предадени на извратен ум, за да 
стане тяхното безочие още по-омразно. Ако сме готови да приемем простото учение на 
Писанието, няма да има опасност да бъдем заблудени от такива тълкувания. Там е 
заповядан един начин на изповядване; тъй като само Господ прощава, забравя и 
изличава греховете, тогава нека само на Него да си изповядваме греховете, за да 
придобием прошка. Той е лекарят, затова нека само на Него да показваме нашите рани. 
Той е наранен и наскърбен, затова нека от Него да искаме мир. Той познава сърцата и 
знае всички мисли; нека бързаме да излеем сърцата си пред Него. Накратко, Той е 
Който призовава грешниците; нека незабавно да дойдем при Него. “Признах греха си 
пред Теб,” казва Давид, “и беззаконието си не скрих; рекох: Ще изповядам на Господа 
престъпленията си; и Ти прости вината на греха ми” (Пс. 32:5). Друг пример за 
изповядван при Давид е следният: “Смили се за мен, Боже, според милосърдието Си” 
(Пс. 51:1). Ето и изповедта на Данаил: “Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме 
нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и Твоите съдби” (Дан. 
9:5). Навсякъде в Писанието има и други примери; цитирането на всички тях ще 
изпълни един цял том. “Ако изповядваме греховете си,” казва Йоан, “Той е верен и 
праведен да ни прости греховете” (1 Йоан 1:9). На кого трябва да изповядваме? Със 
сигурност на Него; тоест, ние трябва да паднем пред Него със съкрушено и смирено 
сърце, и като искрено обвиняваме и осъждаме себе си, да търсим прошка от Неговата 
доброта и милост. 

10. Изповядване на грехове пред хората 

Този, който е възприел това изповядване от сърцето и в Божието присъствие, 
несъмнено ще бъде готов да изповядва винаги, когато има възможност да похвали 
Божията милост сред хората. Той няма да се задоволи веднъж да прошепне тайните на 



своето сърце в ухото на един човек, а често и открито, за да го чуе целият свят, искрено 
ще говори както за своето недостойно състояние, така и за величието и славата на 
Господа. Така Давид, след като беше изобличен от Натан и ужилен в съвестта си, 
изповяда своя грях пред Бога и пред хората. “Съгреших на Господа,” казва той (2 Царе 
12:13); тоест, сега нямам извинение, нямам избавление; всички трябва да ме осъдят 
като грешник; и всичко, което желаех да остане тайно в Господа, трябва сега да се 
изяви на хората. Затова тайната изповед, която се прави към Бога, винаги е последвана 
от доброволна изповед към хората, когато това е благоприятно за Божията слава или за 
нашето смиряване. По тази причина в древността Господ заповяда на израилтяните да 
повтарят думите след свещеника и да правят публична изповед на своите нечестия в 
храма; защото предвиждаше, че това е необходима помощ, която ще даде на всеки 
възможност да си състави истинна представа за себе си. И е правилно чрез изповядване 
на нашето нещастие да изявяваме милостта на нашия Бог както на самите себе си, така 
и пред целия свят. 

11. Общо изповядване на грехове 

Уместно е този начин на изповядване да бъде редовен в Църквата, но също да 
бъде специално използван в извънредни случаи, когато хората като цяло са допуснали 
някаква грешка. За това имаме пример в тържественото изповядване, което целият 
народ направи под ръководството на Езра и Неемия (Неем. 1:6, 7). Те не можеха да 
направят подходящо признание за благословението на избавлението от дългия плен, 
разрушаването на Храма и подтискането на тяхната религия, които бяха общи 
наказания за тяхното отстъпление, ако преди това не изповядат своята вина. И няма 
значение, че в едно събрание понякога има няколко невинни хора, тъй като никой 
отделен член на едно отпуснато и болнаво тяло не може да се похвали, че е здрав. 
Също, едва ли е възможно тези малко хора да не са прихванали някакво петно, 
следователно и те носят част от вината. Затова, тъй като често сме сполетявани от 
болести, войни, глад или какво да е друго бедствие, ако е наше задължение да 
прибегнем към ридаене, пост и други белези на виновност, не трябва да пренебрегваме 
и изповедта, от която зависят всички останали. Никой трезв човек, който осъзнава 
полезността на това обикновено изповядване, което Господ изрично е заповядал, не би 
си позволил да го отхвърли. Като виждаме, че във всяко свято събрание ние стоим в 
присъствието на Бога и на ангелите, по какъв начин трябва да започне нашата служба, 
освен с признаване на нашето недостойно състояние? Но ще кажете, че това се прави 
във всяка молитва; защото винаги, когато се молим за прошка, ние изповядваме нашите 
грехове. Признавам това. Но ако разсъдите колко голямо е нашето безгрижие, 
сънливост и мързел, ще се съгласите с мен, че би било полезна наредба християнският 
народ да се упражнява в смирение чрез някакъв формален начин на изповед. Защото 
макар че церемонията, която Господ заповяда на израилтяните, принадлежеше на 
детеводителството на Закона, пак самото нещо в известна степен принадлежи на нас. И 
наистина, като спазване на някакъв полезен обичай, във всички добре уредени църкви 
на Господния ден църковният служител съставя формула на изповед от свое име и от 
името на хората, в която прави общо изповядване на нечестието и моли за прошка от 
Господа. Накратко, чрез този ключ се отваря врата за молитва отделно за всеки човек и 
общо за всички хора. 

12. Лично изповядване за изцеление на душата 



Две други форми на лична изповед са одобрени от Писанието. Едната се прави 
за нас самите, и тя се споменава в стиха от Яков, “Изповядвайте си един на друг 
греховете” (Яков 5:16); като смисълът е, че като разкриваме един на друг нашите 
немощи, ние получаваме помощта на дружеския съвет и утеха. Другата изповед се 
прави заради нашия ближен, за да го умилостивим и примирим, ако поради наша 
грешка той е наранен по някакъв начин. Макар че в първата изповед Яков, като не 
определя конкретен човек, с когото да споделим нашия товар, ни оставя свободния 
избор да изповядваме на всеки член на Църквата, който изглежда най-подходящ; пак, 
тъй като обикновено се предполага, че пасторите са най-подготвени от всички, нашият 
избор трябва да пада предимно върху тях. И основанието за това предпочитание е, че 
Господ, като ги е призовал към служение, ги отделя като хора, от чиито уста трябва да 
бъдем учени да покоряваме и поправяме нашите грехове, и да приемаме утеха от 
надеждата за прошка. Защото както задължението за взаимно увещаване и поправление 
е възложено на всички християни, но е специално заповядано на църковните 
служители, така, макар ние всички трябва да се утешаваме един друг взаимно и да се 
утвърждаваме един друг в увереност в Божията милост, виждаме, че църковните 
служители, за да утвърдят нашата съвест в прощаването на греховете, са назначени да 
бъдат свидетели и поддръжници, така че за тях самите се казва, че прощават грехове и 
освобождават души (Мат. 16:19; 18:18). Когато чувате това за тях, осъзнайте, че това е 
във ваша полза. Затова нека всеки вярващ да помни, че ако в тайно той е така измъчван 
и наскърбяван от усещането за своите грехове, че не може да получи облекчение без 
чужда помощ, негово задължение е да не пренебрегва лекарството, което Бог 
осигурява, а именно, да прибегне за избавление при своя пастор, и за утеха лично да 
поиска помощта на онези, чието задължение е, обществено и лично, да утешават 
Божиите хора с учението на Благовестието. Но ние винаги трябва да сме умерени, за да 
не би в нещо, за което Бог предписва сигурно правило, нашите съвести да бъдат 
натоварени със сигурно робство. От това следва, първо, че такова изповядване трябва 
да бъде доброволно и да не бъде задължително за всички, а само препоръчвано на 
онези, които чувствуват, че имат нужда от него; и второ, дори онези, които го 
използват, защото имат нужда от него, не трябва нито да бъдат принуждавани от 
някаква заповед, нито умело манипулирани да изброяват всички свои грехове, а само 
дотолкова, доколкото те самите решат, че искат, за да получат пълната полза от 
утехата. Верните пастори, ако искат да изкоренят и тиранията в своето служение, и 
суеверието в хората, трябва не само да оставят тази свобода на своите църкви, но и да я 
защитават и усилено да я проповядват. 

13. Личното изповядване за премахване на обида 

За втората форма на изповядването, нашият Спасител говори в Матей: “Като 
принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб, 
остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брат си, тогава ела и принеси 
дара си” (Мат. 5:23, 24). Така любовта, която е била прекъсната от нашата грешка, 
трябва да бъде възстановена като признаем грешката и поискаме прошка за нея. Тук се 
включва и изповедта на онези, които чрез своя грях са оскърбили цялата Църква (по-
горе, р. 10). Защото ако Христос приписва такава голяма важност на греха на един 
човек, че забранява жертвата на всички, които по някакъв начин са съгрешили против 
своя брат, докато чрез дължимо удовлетворение възвърнат неговото приятелство, колко 
по-голямо основание има онзи, който чрез някакъв зъл пример е наскърбил Църквата, 
да бъде примирен с нея след като смирено се е подчинил на поправление (2 Кор. 2:6)? 
Тази форма на изповядване е съществувала в древната християнска Църква, както 



разказва Киприан: “Те практикуват покаяние,” казва той, “когато дойдат за 
изповядване, и чрез полагане на ръце от епископа или свещениците, биват отново 
приети в общение.” Писанието не знае нищо за някаква друга форма или начин на 
изповядване, и не ни прилича да налагаме нови вериги върху съвестта, след като 
Христос най-строго ни забранява да я довеждаме под робство. В същото време съм 
толкова далеч от това да не одобрявам хората да се представят пред пастора винаги, 
когато участвуват в Святата вечеря, че напълно желая това да се спазва навсякъде. 
Защото онези, чиято съвест е затормозена, това може да бъде от особена полза, а 
другите, които се нуждаят от увещание, могат да се възползват от това; разбира се, ако 
не се допускат тирания и суеверие. 

(Властта на ключовете и опрощаването, 14-15) 

14. Естеството и стойността на властта на ключовете 

Властта на ключовете има място в следните три вида изповядване: когато цялата 
Църква, в официално признаване на своите недостатъци, моли за прошка; или когато 
отделен човек, който е извършил обществено престъпление чрез някакво видимо за 
всички отстъпление, засвидетелствува своето покаяние; или когато някой, чиято съвест 
е неспокойна, се нуждае от помощта на църковен служител, споделя с него своята 
немощ. Различен е случаят с обезщетението за престъпление. Защото макар че в това 
също се прави нещо за успокояването на съвестта, все пак главната цел е да се подтисне 
омразата и братята да бъдат помирени в общението на мира. Но ползата, за която 
говоря, в никакъв случай не трябва да бъде презирана, за да можем по-свободно да 
изповядваме своите грехове. Защото когато цялата Църква застава пред Божия съд, 
изповядва своята вина и намира единствено убежище в Божията милост, не е малка или 
незначителна утеха да присъствува посланик на Христос, упълномощен с властта да 
примирява, чрез когото Църквата да чуе обявяването на прошката. Тук полезността на 
ключовете бива надлежно препоръчана, когато това посланичество бива изпълнявано в 
приличен ред и страх от Бога. По същия начин, когато човекът, който е бил отчужден 
от Христос, получава прошка и бива възстановен към общение с братята, колко голяма 
е ползата да разбере, че е оправдан от онези, за които Христос каза, “На когото 
простите греховете, простени са му” (Йоан 20:23). Не по-малка е ползата или 
действието на личното опрощаване, когато е искано от хората, нуждаещи се от 
специално лекарство за своите немощи. Не рядко се случва човек, който чува общите 
обещания, насочени към цялото събрание на верните, пак да остане в съмнения и да 
има неспокоен ум, като че ли още не е придобил своето опрощение. Ако този човек 
отвори тайната рана на сърцето си пред своя пастор и чуе тези думи на Благовестието 
специално отправени към него, “Дерзай, синко, прощават ти се греховете” (Мат. 9:2), 
неговият ум ще се почувствува уверен и ще избегне треперенето, от което е бил 
смущаван преди това. Но когато говорим за ключовете, винаги трябва да внимаваме да 
не си въобразяваме някаква друга власт освен проповядване на Благовестието. Тази 
тема ще бъде по-пълно обяснена, когато стигнем до разглеждане на управлението на 
Църквата (Книга 4, гл. 11, 12). Там ще видим, че всяко право на връзване и развързване, 
която Христос е дал на Своята Църква, е свързана със Словото. Това е особено вярно по 
отношение на служението на ключовете, цялата власт на което се състои в това, 
благодатта на Благовестието да бъде публично и лично запечатана в умовете на 
вярващите чрез онези, които Господ е назначил; и единственият метод, по който това 
може да стане, е чрез проповядване. 



15. Обобщение на римското учение за изповядването 

Какво казват римските теолози? Че всички хора от двата пола, когато достигнат 
пълнолетна възраст, трябва поне веднъж в годината да изповядват своите грехове на 
своя свещеник; че грехът не е простен докато не е взето твърдо решение за 
изповядване; че ако това решение не бъде приложено на практика при първа 
възможност, човек не може да влезе в рая; нещо повече, че свещеникът има властта на 
ключовете, чрез която може да връзва и развързва грешника, защото изявлението на 
Христос не е напразно: “Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небето” (Мат. 
18:18). Но относно тази власт те водят яростна война един с друг. Някои казват, че по 
същество има само един ключ, а именно, властта за връзване и развързване; че 
наистина, познанието е необходимо за правилното използване на тази власт, но само 
като помощно средство, а не като същностна част. Други, като виждат, че това дава 
твърде неограничена власт, си въобразяват два ключа, а именно, познание и власт. А 
други, като виждат, че такова ограничение обуздава властта на свещениците, изковават 
и други ключове (виж р. 21), властта на познанието в даването на определения, и 
властта за прилагане на присъдите на практика; и към това те добавят познанието като 
съветник. Но те не си позволяват да тълкуват просто това връзване и развързване като 
прощаване и изличаване на грехове, тъй като чуват как Господ прогласява чрез 
пророка, “Аз, Аз съм Господ, и освен Мен няма Спасител. . . . Аз, Аз съм, Който 
изтривам твоите престъпления” (Ис. 43:11, 25). Но те казват, че на свещеника 
принадлежи правото да обявява кой е вързан и кой развързан, и чии грехове са 
простени или остават; нещо повече, да обявява или чрез изповядване, когато прощава 
или задържа грехове, или чрез присъда, когато отлъчва или приема за участие в 
Тайнствата. Накрая, като осъзнават, че въпросът не е още решен, защото винаги може 
да се възрази, че често хората биват връзвани или развързвани незаслужено, и 
следователно не са вързани или развързани в небето; като свое последно убежище те 
отговарят, че възлагането на ключовете трябва да се приема с ограничения, защото 
Христос е обещал, че присъдата на свещеника, ако е заслужена, ще бъде потвърдена 
пред Неговия съдийски престол според това дали вързаните или развързаните са 
заслужили своята присъда. Нещо повече, те казват, че онези ключове, които са 
възложени на епископите при назначаването, са дадени от Христос на всички 
свещеници, но че свободната им употреба е само за онези, които изпълняват църковни 
дейности; че ключовете остават при отлъчените или уволнените свещеници, но са 
изкривени и ръждиви. Онези, които говорят така, може наистина да изглеждат умерени 
и трезви в сравнение с другите, които с нова наковалня са изковали нови ключове, с 
които според тях небесното съкровище е заключено; но ще ги разгледаме по-късно на 
съответното място (Глава 5, р. 2). 

(Критика на римските заблуди и вредни практики, свързани с изповядването и 
удовлетворението, 16-25) 

16. Изброяването на всички грехове е невъзможно 

Ще отговоря накратко на всеки от тези възгледи. Засега няма да казвам нищо за 
това, че връзват душите на вярващите със своите закони, било правилно или 
неправилно, тъй като ще разгледам това на съответното място; но тяхното налагане на 
закон, че всички грехове трябва да бъдат изброявани; тяхното отричане, че грехът може 
да бъде простен, освен ако няма твърдо решение за изповядване; тяхната измислица, че 
няма влизане в рая, ако е пренебрегната възможността за изповядване, това са 



нетърпими неща. Трябва ли всички грехове да бъдат изброявани? Но Давид, който 
според мен честно разсъждава в себе си относно изповядването на греховете, 
възкликва, “Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения” (Пс. 
19:12); а в друг стих, “Защото беззаконията ми надвишиха главата ми; като тежък товар 
натегнаха на мен” (Пс. 38:4). Той е знаел колко дълбока е бездната на нашите грехове, 
колко многобройни са формите на нечестието, колко много са главите на хидрата, 
колко дълга е нейната опашка. Затова той не седна да прави списък, а от дълбините на 
своето смущение извика към Господа, “Аз съм затрупан, погребан, болезнено наранен; 
нека Твоята десница ме избави от бездната, в която съм хвърлен, и от смъртта, която ме 
застига.” И така, сега кой може да мисли за изброяване на своите грехове, като вижда 
неспособността Давид да изброи неговите? 

17. Изискването за пълно изповядване е безмерно мъчение 

С тази разрушителна процедура биват жестоко изтезавани душите на онези, 
които са докоснати от някакво чувство за Бога. Първо, те се впускат в изчисления 
според формулата, дадена от схоластиците, и разделят своите грехове на клонове, 
клончета, вейки и листа; след това претеглят количествата, качествата и 
обстоятелствата; и така нещата вървят известно време. Но когато стигнат донякъде и се 
огледат, не се вижда нищо освен море и небе; няма път, няма убежище. Колкото повече 
вървят, толкова повече път се вижда напред; дори започват да се издигат високи 
планини и не се вижда надежда за избавление; няма надежда дори след дълго скитане. 
Така стигат до глуха улица, докато накрая единственото останало нещо е отчаянието. 
Тук тези жестоки убийци, за да облекчат раните, които сами са причинили, използват 
разни компреси. Всеки трябва да направи най-доброто, което може. Но така възникват 
нови грижи, нови мъчения започват да изтезават техните души. “Не съм посветил 
достатъчно време на това; не съм упражнявал себе си достатъчно; пропуснал съм много 
неща поради немарливост; небрежността поради недостатъчна прилежност не е 
извинение.” Тогава се дават нови болкоуспокояващи за облекчаване на болката. “Покай 
се за своята небрежност; и ако това покаяние не е бездейно, тя ще ти бъде простена.” 
Но всички тези неща не могат да излекуват раната, тъй като не са облекчение за 
болката, а отрова, примесена с мед, та нейната горчивина да не удари веднага в устата, 
но да проникне в органите преди да бъде забелязана. Така в техните уши винаги се чува 
ужасният глас, “Изповядай греховете си,” и така наложеният страх не може да бъде 
укротен без сигурна утеха. Тук ще оставя на моите читатели да размислят дали е 
възможно да се направи списък на делата през цялата година, или дори да се изброят 
греховете, извършени за един ден, като виждат от опита на всеки човек, че вечер, като 
изследва грешките, извършени само за един ден, паметта се обърква поради големия 
брой и разнообразие. Тук не говоря за тъпите и безсърдечни лицемери, които след като 
три-четири по-големи престъпления, смятат работата за свършена; а за истинските 
поклонници на Бога, които след като са завършили своето себеизследване, 
чувствувайки се погребани, добавят думите на Йоан: “Относно всичко, в което нашето 
сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко” (1 Йоан 3:20), и 
затова треперят при мисълта за този Съдия, Чието познание далеч превъзхожда нашето 
разбиране. 

18. Гибелните следствия от изискването за пълно изповядване 

Макар че много хора се утешават с тези успокоителни твърдения, чрез които 
тази смъртоносна отрова понякога бива смекчавана, това не е защото мислят, че Бог е 



умилостивен, или защото са платили удовлетворение за себе си; те са като котва, 
хвърлена насред морето, която за малко спира плаването, или като изморен, окъсан 
пътник, който ляга да почине край пътя. Няма да се занимавам да доказвам тази истина. 
Всеки може да бъде свидетел сам за себе си. Само ще обобщя истинското естество на 
този закон. Първо, спазването му е просто невъзможно; и затова единственото действие 
е да унищожава, осъжда, обърква, да хвърля в разруха и отчаяние. Второ, като лишава 
грешниците от истинско усещане за техните грехове, той ги прави лицемерни и невежи 
относно Бога и самите себе си. Защото макар да са напълно заети с изброяване на 
своите грехове, те не виждат скритото чудовище, тайните нечестия и вътрешното 
замърсяване, познанието за което би им дало усещане за тяхното нещастие. Но най-
сигурното правило на изповядването е, че осъзнаването и изповядването на нашите 
грехове е толкова дълбока бездна, че надвишава нашето разбиране. Виждаме пример за 
това правило в изповедта на бирника, “Боже, бъде милостив към мен грешника” (Лука 
18:13); тоест той казва, Колко голям, колко голям грешник съм аз, колко безкрайно 
грешен съм! Нито мога да осъзная, нито да изразя големината на моите грехове! Нека 
дълбочината на Твоята милост да погълне бездната на греха! Какво, ще кажете вие, не 
трябва ли да изповядваме всеки отделен грях? Нима само тази изповед е приемлива 
пред Бога, “Аз съм грешник”? Не, нашите усилия трябва да са насочени натам, че да 
излеем цялото си сърце пред Господа, доколкото зависи от нас. Ние трябва да 
признаваме себе си за грешници не само в една дума, но и истински и искрено да 
осъзнаваме, че сме такива; да чувствуваме с цялата си душа колко големи и 
разнообразни са замърсяванията на нашите грехове; да изповядваме не само, че сме 
нечисти, но и какво е естеството на нашата нечистота, нейната големина и размери; не 
само че сме длъжници, но и какви са дълговете, с които сме натоварени, и как сме 
влезли в дългове; не само че сме наранени, но и колко многобройни и смъртоносни са 
раните. Когато така осъзнава себе си, грешникът е разкрил цялото си сърце пред Бога, и 
тогава нека сериозно и искрено да разсъди, че остава още по-голям брой грехове, и те 
са твърде дълбоки, за да може той да проникне в тях. Затова нека да възкликне с Давид, 
“Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения” (Пс. 19:12). Но 
когато схоластиците твърдят, че греховете не са простени, ако не се вземе твърдо 
решение за изповядване, и че вратата на Рая е затворена за този, който е пренебрегнал 
предложената възможност за изповядване, ние сме далеч от това да се съгласим с тях. 
Прощаването на греховете днес не е различно от това, което винаги е било. Във всички 
текстове, в които четем, че грешниците са придобили прошка от Бога, не четем, че са го 
прошепнали в ухото на някой свещеник. Всъщност, тогава те не са можели да се 
изповядват, тъй като тогава свещениците не са били изповедници, нито е съществувало 
самото изповядване. И в продължение на много векове след това този начин на 
изповядване, с който греховете се прощават според това условие, не е бил познат. Но за 
да не влизаме в дълъг разговор, като че ли става въпрос за някакъв неясен предмет, 
Божието Слово, което пребъдва завинаги, е ясно, “Но ако беззаконникът се обърне от 
всичките грехове, които е сторил, пази всичките Ми повеления и постъпва законно и 
право, непременно той ще живее, няма да умре” (Езек. 18:21). Този, който си позволява 
да добавя към това изявление, не връзва греховете, а Божията милост. Когато те 
твърдят, че не може да се произнесе присъда, ако не се познава делото, отговорът е 
лесен, че те си присвояват правото да съдят, като самопровъзгласени съдии. И е 
странно колко уверено те полагат принципи, които никой човек със здрав разум не би 
признал. Те прогласяват, че им е възложено служението на връзване и развързване, 
като власт, свързана със служението на разследване. Цялото учение на Апостолите 
показва, че тази власт не им е била известна. Нито е във властта на свещеника да знае 
със сигурност дали грешникът е развързан, а това принадлежи само на Този, от Когото 



се иска прашка; защото този, който само чува, не може да знае дали изброяването е 
пълно и цялостно. Така прошката е ограничена само до думите на човека, който бива 
съден. Можем да добавим, че цялата система на развързване зависи от вярата и 
покаянието, две неща, за които никой човек не може да прочете ума на другия, че да 
произнесе присъда. От това следва, че сигурността на връзването и развързването не е 
подчинена на волята на земен съдия, защото служителят на Словото, когато прилежно 
изпълнява своето служение, може да прощава само условно, когато заради грешника 
повтаря думите, “Чиито грехове простите”; за да не би грешникът да се усъмни в 
прошката, която чрез Божията заповед и глас е обещана да бъде потвърдена в небето. 

19. Против устното изповядване 

Затова не е странно, че ние осъждаме това устно изповядване като нещо, чието 
естество е гибелно и по много начини вредно за Църквата, и желаем да го видим 
премахнато. Но дори и само по себе си да не е лошо, като виждаме, че не е от никаква 
полза и е дало повод за много нечестие, богохулство и заблуди, кой не би си помислил, 
че то трябва да бъде веднага премахнато? Те изброяват някои от неговите ползи и се 
хвалят колко полезно било, но тези ползи са или измислени, или маловажни. Те 
специално хвалят едно нещо, че чувството на срам в каещия се е сурово наказание, 
което го прави да бъде по-внимателен за бъдещето и да предотвратява Божието 
наказание като наказва сам себе си. Като че ли човекът не е достатъчно смирен от срам, 
когато осъзнае Бога като свой върховен Съдия. Възхитителна полза: Да престанем да 
съгрешаваме само защото се срамуваме да кажем на един човек за греха, а да не се 
срамуваме от това, че Бог е свидетел на нашата зла съвест! Но твърдението относно 
действието на срама е напълно необосновано, защото навсякъде можем да видим, че 
няма нищо, което да дава на хората по-голяма увереност и самонадеяност в греха от 
идеята, че след като са направили изповед пред свещениците, могат да изтрият устните 
си и да кажат: Не съм го направил. И през цялата година те не само стават все по-
дръзки в греха, но и уверени в изповядването като избавление, те никога не мислят за 
Бога, никога не изследват себе си, а продължават да натрупват грях върху грях, докато, 
както те си мислят, не се отърват от тях наведнъж. И когато се отърват от тях, те си 
мислят, че са освободени от техния товар и си въобразяват, че са лишили Бога от 
правото да съди, като го дават на свещеника; направили са Бог да забрави, като са 
казали на свещеника. Нещо повече, който се радва, когато наближава денят за 
изповядване? Кой отива да се изповядва в радостно настроение, а не е като човек, 
когото влачат към затвора с въже около шията, и върви неохотно, във вътрешна борба? 
Може би с изключение на самите свещеници, които се наслаждават във взаимното 
разказване на своите зли дела, като някакви весели приказки. Няма да замърсявам 
страниците с изброяване на чудовищните мерзости, с които изобилствува устното 
изповядване; само ще кажа, че ако този свят човек (Нектарий, р. 7 по-горе) не е 
действувал неразумно, като заради един слух за блудство забрани изповядването в 
своята църква, и дори го премахна от паметта на хората, безбройните деяния на 
блудство, прелюбодейство и кръвосмешение, които то произвежда в наши дни, ни 
предупреждават за необходимостта от неговото премахване. 

20. Неоснователно позоваване на властта на ключовете 

Относно претенциите на изповедниците относно властта на ключовете и това, че 
поставят в тях същността и обобщението на своето царство, трябва да видим какво 
основание имат за това. Те питат, дали ключовете са дадени без причина? Без причина 



ли се казва, “Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небето, и каквото 
развържете на земята, ще бъде развързано на небето” (Мат. 18:18)? Унищожаваме ли 
думите на Христос? Аз отговарям, че има сериозна причина за даването на ключовете, 
както по-горе обясних, и отново ще обясня по-подробно когато стигнем до въпроса за 
Отлъчването (Книга 4, глава 12). Но какво ще стане, ако отсека основата на всички тези 
въпроси с един удар, а именно, че свещениците не са нито наместници, нито 
наследници на Апостолите? Но това също ще бъде разгледано на друго място (Книга 4, 
глава 6). И така, на самото място, на което желаят да се укрепят, те строят таран, с 
който сами разбиват всичките си постройки. Христос не даде на своите Апостоли 
властта да връзват и развързват, преди да ги е изпълнил със Святия Дух. Затова 
отричам, че човек, който първо не е приел Святия Дух, има правото да притежава 
властта на ключовете. Отричам, че някой може да използва ключовете без намесата на 
Святия Дух, който учи и заповядва какво да се прави. Наистина, те твърдят, че имат 
Святия Дух, но чрез делата си Го отричат; освен, разбира се, ако не приемем, че 
Святият Дух е някакво празно нещо без стойност, както те определено смятат, но ние 
не вярваме това. С това средство те биват напълно опровергани; каквато и да е вратата, 
за която те имат ключове, ние трябва винаги да питаме дали имат Святия Дух, Който е 
съдия и управител на ключовете. Ако отговорят, че Го имат, трябва отново да попитаме 
дали Святият Дух може да греши. Те няма да си позволят да кажат това явно, макар че 
чрез своето учение те непряко го намекват. От това трябва да заключим, че никой 
свещеник няма властта на ключовете, защото навсякъде свещениците безразборно 
развързват онова, което Господ е благоволил да остане вързано, и връзват онова, което 
Той е заповядал да бъде развързано. 

21. Несигурността на свещеническото развързване и връзване 

Когато виждат, че са осъдени с най-ясни свидетелства за това, че връзват и 
развързват достойните и недостойните без разлика, те си присвояват власт без да имат 
познание. И макар да не смеят да отричат, че познанието е условие за правилното 
използване, все пак твърдят, че самата власт се дава и на лоши управители. Властта, 
обаче, е следната: “Каквото вържете на земята, ще бъде вързано и на небето, и каквото 
развържете на земята, ще бъде развързано и на небето.” Или обещанието на Христос е 
лъжливо, или онези, на които е дадена тази власт, трябва да я изпълняват правилно. 
Няма място за хитростта, че думите на Христос са ограничени според заслугите на 
този, който бива връзван или развързван. Ние признаваме, че никой не може да бъде 
вързан или развързан освен онези, които заслужават да бъдат вързани или развързани. 
Но проповедниците на Благовестието и Църквата имат Словото, чрез което могат да 
преценят тези заслуги. Чрез това Слово проповедниците на Благовестието могат да 
обещаят прошка на греховете на всички, които са в Христос чрез вяра, и могат да 
произнесат присъда на осъждение срещу всички и върху всички, които не приемат 
Христос. В това Слово Църквата заявява, че “нито блудниците, нито 
идолопоклонниците, нито прелюбодейците . . . нито крадците, нито завистниците, нито 
пияниците, нито хулителите, нито грабителите ще наследят Божието царство (1 Кор. 
6:9, 10). Тя връзва тези хора със здрави вериги. Със същото Слово тя развързва и 
утешава покаялите се. Но каква власт е това, която не знае какво трябва да бъде 
вързано и какво развързано? Не можеш да връзваш или да развързваш без познание. 
Тогава те защо казват, че чрез дадената им власт могат да опрощават, когато това 
опрощение е несигурно? Според нас тази власт е само въображаема, ако не може да 
бъде използвана. И така, аз твърдя, че или няма полза от нея, или е толкова несигурна, 
че е почти безполезна. Защото когато признават, че голяма част от свещениците не 



използват правилно ключовете, и че властта не е ефективна без законна употреба, кой 
ще ме увери, че този, чрез когото бивам развързван, е добър настойник на ключовете? 
Но ако е лош настойник, какво добро ми е дал освен това безплодно опрощение: Не 
знам какво трябва да се върже или развърже в теб, тъй като нямам правилната употреба 
на ключовете; но ако го заслужаваш, аз те опрощавам? Това може да го каже не само 
някой мирянин (защото едва ли биха послушали такова твърдение), но дори от някой 
мюсюлманин или от дявола. Защото то е същото като да каже, нямам Божието Слово, 
сигурното правило за развързване, но ми е дадена власт да те опростя, ако ти го 
заслужаваш. Така виждаме каква е била тяхната цел, когато определят (виж р. 16) 
ключовете като власт за разпознаване и власт за изпълнение; и казват, че познанието се 
добавя като съветник и съветва за правилната употреба; тяхната цел е била да 
господаруват похотливо и развратно, без Бога и Неговото Слово. 

22. Разликата между извратената и правилната употреба на властта на 
ключовете 

Ако някой възрази, първо, че законните Христови служители ще бъдат също 
така объркани в изпълнението на своя дълг, тъй като опрощаването, което зависи от 
вярата, винаги ще бъде двусмислено; и второ, че грешниците няма да получат никаква 
утеха, или само студена утеха, защото служителят, който не е подходящ съдия на 
тяхната вяра, не е уверен относно тяхното опрощение, ние имаме готов отговор. Те 
казват, че свещеникът не прощава други грехове освен онези, за които знае; така според 
тях опрощаването зависи от преценката на свещеника, и ако той не определи точно кой 
е достоен за прошка, цялата процедура е нищожна. Накратко, властта, за която те 
говорят, е власт, свързана с изследването, до което са ограничени прошката и 
опрощаването. Тук не може да се намери здрава основа, всъщност, има дълбока бездна; 
защото където изповядването не е пълно, надеждата за прошка също е недействителна; 
след това, самият свещеник трябва да се въздържи, докато не разбере дали грешникът 
дава вярно изброяване на своите грехове; накрая, такива са глупостта и 
невежеството,че по-голямата част от тях са толкова подходящи за това служение, 
колкото шивачът е подходящ за орач, а почти всички останали имат добро основание да 
се съмняват в своята компетентност. Оттук идва и объркаността и съмнението относно 
папското опрощаване, от това, че те избират да го основат върху личността на един 
свещеник, и не само върху неговата личност, а върху неговото познание, така че той 
може да съди само това, което се представя пред него за изследване и удостоверяване. 
Какво ще стане, ако някой запита тези добри учители дали грешникът е примирен с 
Бога, когато само някои грехове са опростени? Не знам какъв отговор биха дали, освен 
че ще бъдат принудени да признаят, че това, което свещеникът заявява като 
опрощаване на греховете, изброени пред него, ще бъде безполезно, ако другите грехове 
не бъдат освободени от осъждение. Отново, от страна на каещия се е очевидно в какво 
състояние на гибелна тревога е държана неговата съвест; защото, докато се надява на 
това, което те наричат способност на свещеника да разпознава, той не може да стигне 
до някакво решение от Божието Слово. Учението, което ние представяме, е напълно 
свободно от всички тези нелепости. Защото опрощаването е условно, позволявайки на 
грешника да уповава, че Бог е милостив към него, ако той искрено търси 
умилостивение в жертвата на Христос и приема дадената му благодат. Така не може да 
греши онзи, който в своето служение на вестител прогласява това, което му е 
заповядано от Божието Слово. Отново, грешникът може да получи ясно и сигурно 
опрощаване, когато по отношение на приемането на Христовата благодат се добави 



простото условие според общото правило на нашия Учител – което е безбожно 
изкривено от папството – “Да ти бъде според вярата” (Мат. 9:29). 

23. Излагане на извратени претенции 

Обещах, че на друго място ще изложа нелепото бърборене, което те правят от 
учението на Писанието относно властта на ключовете; правилното място ще бъде в 
разглеждането на управлението на Църквата (Книга 4, глава 12). През това време нека 
читателят да помни колко нелепо те изкривяват в устно и тайно изповядване онова, 
което Христос казва отчасти за проповядването на Благовестието, отчасти за 
отлъчването. Затова, когато те възразяват, че на Апостолите е дадена властта да 
развързват и че свещениците упражняват тази власт като опрощават греховете, които са 
признати пред тях, ясно е, че принципът, който те си въобразяват, е лъжлив и 
произволен; защото опрощаването, което е следствие от вярата, е само свидетелство за 
прошка, идващо от безплатното обещание на Благовестието, докато другото 
опрощаване, което зависи от църковната дисциплина, няма нищо общо с тайните 
грехове; но е повече въпрос на пример с цел премахване на обществените престъпления 
срещу Църквата. Колкото до тяхната прилежност да търсят навсякъде текстове, с които 
да докажат, че не е достатъчно да се изповядват греховете само към Бога или към други 
църковни членове, ако свещеникът не знае за тях, тя е порочна и позорна. Защото 
когато древните бащи съветват грешниците да разтоварят своите грехове пред пастора 
си, не можем да разбираме това като рецитиране, защото тогава не е било познато 
такова рецитиране. Толкова нечестни са Ломбард и други като него, че целенасочено са 
посветили себе си на лъжливи книги, за да ги използват като средство за заблуда на 
простите. Наистина, те истински признават, че тъй като покаянието винаги е 
съпътствувано от опрощаване, след като човекът наистина се покае, не остава никакво 
препятствие, дори да не се е изповядал истински; и следователно свещеникът не 
толкова опрощава грехове, колкото обявява и прогласява, че те са опростени; макар че 
в понятието “обявява” те внушават една чудовищна заблуда, замествайки учението с 
церемония. Но докато твърдят, че този, който вече е придобил прошка пред Бога, е 
опростен пред Църквата, те неуместно налагат като задължително за всеки човек това, 
което, както вече казахме, е предназначено за обща дисциплина, когато трябва да се 
очисти някакво по-ужасно и видимо престъпление. Веднага след това те извращават и 
унищожават своята предишна умереност, като добавят, че има и друг начин на 
опрощаване, а именно, чрез налагането на наказание и удовлетворение, в което 
приписват на своите свещеници правото да разделят на части онова, което Бог 
навсякъде е обещал да бъде едно цяло. Тъй като Той просто изисква покаяние и вяра, 
тяхното разделение или изключение е напълно богохулно. Защото това означава 
свещеникът, като си присвоява служението на съдия, се намесва в работата на Бога и се 
опитва да Му попречи да приема в Своето благоволение чрез Своя щедрост всеки, 
който преди това не е бил поставен на подсъдимата скамейка и е бил наказан там. 

24. Обобщение 

Цялото се свежда до това: Тяхната суета се доказва, когато се опитват да 
направят Бога създател на това измислено изповядване, както показах тяхната лъжа в 
обяснението на няколкото текста, които те цитират. И като е ясно, че този закон е 
наложен от хора, аз казвам, че той е тираничен и обиден за Бога, Който, като връзва 
съвестите на хората за Своето Слово, иска да ги освободи от човешка власт. Така че 
когато се предписва изповядване като задължително за придобиване на прошка, която 



Бог е поставена да бъде безплатна, аз казвам, че това богохулство е напълно нетърпимо, 
защото нищо не принадлежи така на Бога, както опрощаването на грехове, в което се 
състои нашето спасение. Нещо повече, показах, че тази тирания е била въведена тогава, 
когато светът е затънал в срамно варварство. Освен това доказах, че този закон е 
вреден, тъй като когато има страх от Бога, той хвърля хората в отчаяние, а когато има 
сигурност, успокояваща се със суетно ласкаене, той я потвърждава. Накрая обясних, че 
всички условности, които те използват, не правят нищо друго освен да впримчват, 
прикриват и извращават чистото учение, и прикриват техните нечестия с лъжливи 
цветове. 

25. Общо представяне и опровержение на римското учение 

Те приписват на удовлетворението третото място в покаянието, нелепо 
твърдение, което може да бъде опровергано с една дума. Те казват, че не е 
задължително за каещия се да се въздържа от предишните си грехове и да промени към 
добро своето поведение, ако не удовлетвори Бога за това, което е извършил; и че има 
много средства, чрез които може да изкупва греховете, като сълзи, пости, посвещения и 
милостиня; че чрез тях Господ ще бъде умилостивен; чрез тях ще се платят дълговете 
към Божията справедливост; чрез тях ще бъдат удовлетворени нашите грешки; чрез тях 
ще се заслужи прошка; защото макар в богатството на Своята милост Той да е простил 
вината, пак, като праведна дисциплина, запазва наказанието и това наказание трябва да 
се изкупи чрез удовлетворение. Обобщението е това: Ние наистина придобиваме 
прошка на нашите грехове от Божията милост, но също чрез намесата на дела на 
заслуги, чрез които се изкупва злината на нашите грехове, и чрез дължимото 
удовлетворение към Божията справедливост. На такива лъжливи възгледи аз 
противопоставям безплатното прощаване на греховете, едно от ученията, които най-
ясно се поучават в Писанието. Първо, какво е прошката, ако не дар на щедрост? Когато 
дългът е върнат на заемодателя, не се казва, че е простил, като е заявил дълга за платен; 
а когато от своята доброволна щедрост той опрощава дълга. И защо след това се добавя 
думата gratis (безплатно), ако не е за да отрече всяка идея за удовлетворение? Тогава с 
каква увереност те продължават да създават своите удовлетворения, които с тази дума 
биват ударени като от гръм? Та когато Господ заявява чрез Исая, “Аз, Аз съм, Който 
изличавам твоите престъпления заради Себе Си, и няма да помня вече греховете ти,” не 
заявява ли ясно, че причината и основата на прошката трябва да се търси само в 
Неговата доброта? Освен това, когато цялото Писание дава това свидетелство за 
Христос, че чрез Неговото име трябва да се придобие опрощаване на греховете (Деян. 
10:43), с това то не изключва ли ясно всички други имена? Как тогава те учат, че 
опрощаването се придобива чрез името на удовлетворението? Нека да не отричат, че 
приписват това на удовлетворенията, макар че ги вмъкват като помощно средство. 
Защото когато Писанието казва, “чрез името на Христос,” това означава, че ние не 
можем да внесем нищо, да не приписваме нищо свое, но да уповаваме единствено на 
обещанието на Христос. Така Павел, след като заявява, че “Бог в Христос примиряваше 
света със Себе Си, като не вменяваше на хората прегрешенията им,” незабавно добавя 
причината и начина, “Който направи грях Онзи, Който не познаваше грях” (2 Кор. 5:19, 
21). 

  



(Само Христовата благодат дава истинско удовлетворение за греха и мир на 
съвестта, 26-27) 

26. Христос е осигурил пълно удовлетворение 

Но със своята обичайна извратеност те твърдят, че и прошката на греховете и 
примирението става изведнъж, когато биваме приети в Божието благоволение чрез 
Христос в кръщението; че в паданията след кръщението трябва отново да се надигнем 
чрез удовлетворенията; че Кръвта на Христос е безполезна, ако не бъде раздадена чрез 
ключовете на Църквата. Не говоря за нещо, за което има някакво съмнение; защото 
тази безбожна догма е заявявана в най-ясни понятия, в писанията не на един или двама, 
а на всички схоластици. Техният учител (Sent. Lib. 3, Dist. 9), след като признава според 
учението на Петър, че Христос “понесе греховете в Своето тяло на дървото” (1 Пет. 
2:24), незабавно променя учението, като въвежда изключението, че в кръщението са 
освободени всички времеви наказания за грях; но че след кръщението те са смекчени 
чрез покаяние, като кръстът на Христос и нашето покаяние работят заедно. Йоан 
говори съвсем различно нещо: “Ако съгреши някой, имаме ходатай при Бащата, Исус 
Христос праведния. Той е умилостивение за нашите грехове. . . . Пиша на вас, дечица, 
защото ви се простиха греховете заради Неговото име” (1 Йоан 1, 2, 12). Той 
определено се обръща към вярващите, и като представя Христос като умилостивение за 
грехове, показва, че няма друго удовлетворение, чрез което оскърбеният Бог може да 
бъде умилостивен или удовлетворен. Той не казва: Чрез Христос Бог беше веднъж 
примирен с вас; сега бива примиряван чрез други начини; но Го прави вечен застъпник, 
Който чрез Своето застъпничество винаги ни възстановява в благоволението на Бащата 
– вечно умилостивение, чрез което греховете биват опрощавани. Защото това, което 
Йоан казва, винаги ще бъде вярно, “Ето Божието Агне, което отнема греховете на 
света” (Йоан 1:29). Аз казвам, че Той ги отне, и никой друг; тоест, тъй като само Той е 
Божието Агне, Той единствен е принос за нашите грехове; само Той е умилостивение; 
само Той е удовлетворение. Защото макар по начало правото и властта да прощава 
греховете принадлежи на Бащата, разграничен от Сина, както вече видяхме, тук 
Христос бива изявен в друго служение, като прехвърлящ на Себе Си наказанието, което 
идва върху нас, и изличаващ нашата вина пред Бога. Откъдето следва, че ние не можем 
да бъдем съучастници на умилостивението, извършено от Христос, ако Той не 
притежаваше тази чест, от която се опитват да Го лишат онези, които се опитват да 
умилостивят Бога чрез своите удовлетворения. 

27. Римското учение лишава Христос от почитта, а съвестта от всякаква 
сигурност 

Тук е необходимо да имаме предвид две неща: Че честта на Христос трябва да 
бъде запазена цяла и ненакърнена, и съвестта, като е уверена в прошката на греховете, 
трябва да има мир в Бога. Исая казва, че Бащата “положи върху Него беззаконието на 
всички нас”; че “в Неговите рани ние се изцелихме” (Ис. 53:5, 6). Като повтаря същото 
нещо, Петър казва с други думи, че “той понесе нашите грехове в Своето тяло на 
дървото” (1 Пет. 2:24). Думите на Павел са, “Бог изпрати Сина Си в плът подобна на 
греховната и за грях, и осъди греха в плътта,” “Той стана проклет за нас” (Рим. 8:3; Гал. 
3:13); с други думи, властта и проклятието на греха бяха унищожени в Неговата плът, 
когато беше принесен в жертва, върху която беше хвърлена цялата тежест на нашите 
грехове, с тяхното проклятие и нечестие, със страшния Божий съд и смъртно 
осъждение. Тук не се и споменава за празната догма, че след първоначалното очистване 



никой човек не може да опита действието на Христовите страдания по някакъв друг 
начин освен чрез наказание на удовлетворение; за всяко наше падане ние биваме 
насочвани само към удовлетворението на Христос. Сега да припомним тяхната гибелна 
догма: Че Божията благодат е ефективна само при първото опрощаване на греховете; но 
ако след това паднем, нашите дела сътрудничат в придобиването на второ опрощаване. 
Ако е така, дали качествата, приписани по-горе на Христос, остават непокътнати? 
Колко огромна е разликата между двата възгледа – че нашите нечестия са поставени 
върху Христос, за да ги очисти в Себе Си, и че биват очистени чрез нашите дела; че 
Христос е умилостивението за нашите грехове, и че Бог трябва да бъде умилостивен 
чрез дела. Тогава, по отношение на успокояването на съвестта, какво успокояване е да 
ти кажат, че греховете биват опростени чрез удовлетворяване? Как съвестта може да 
определи мярката на удовлетворението? Тя винаги ще се съмнява дали Бог е 
умилостивен; винаги ще се колебае, винаги ще трепери. Онези, които се задоволяват с 
малки удовлетворения, си съставят твърде презрителна оценка за Божията 
справедливост и омаловажават дълбоката извратеност на греха, както ще покажем по-
долу. Дори да приемем, че те могат да изкупят някои грехове чрез дължимо 
удовлетворение, все пак какво ще правят те, като са обременени с толкова много 
грехове, че и сто живота, изцяло посветени на тази цел, не биха били достатъчни, за да 
ги изкупят? Можем да добавим, че всички стихове, в които се споменава прошката за 
грехове, се отнасят не само за новоповярвалите, но за всички новородени Божии деца; и 
за онези, които от дълго време са били гледани в лоното на Църквата. Това служение, 
което Павел така високо величае, “молим ви от Христова страна, примирете се с Бога” 
(2 Кор. 5:20), не е насочено към непознати, а към онези, които са били новородени 
преди много време. Като изхвърля всички удовлетворения, той ни насочва към кръста 
на Христос. Така когато пише на Колосяните, че Христос “направи мир чрез кръвта на 
Своя кръст,” “за да примири всичко със Себе Си,” той не ограничава това до момента, в 
който биваме приети в Църквата, а го разширява в целия ни живот. Това е явно от 
контекста, където казва, че в Него “имаме изкуплението чрез кръвта Му и прощението 
на греховете” (Кол. 1:14). Ненужно е да събираме повече стихове, тъй като те са 
навсякъде. 

(Критическо изследване на различни разграничения и възражения, 28-39) 

28. Простими и смъртни грехове 

Тук те прибягват към нелепото разграничение, че някои грехове са простими, а 
други са смъртни; че за едните се дължи тежко удовлетворение, а другите се очистват 
чрез по-лесни средства: чрез Господната молитва, чрез поръсване с осветена вода, и 
чрез опрощението на Причастието. Така те обиждат Бога и си играят с Него. И въпреки 
че думите “незначителни” и “смъртни грехове” постоянно са в техните уста, те още не 
са способни да разграничат едните от другите, освен че правят безбожието и 
нечистотата в сърцето да бъде незначителен грях. Обратното, учени от стандарта на 
Писанието за праведност и неправедност, ние заявяваме, че “заплатата за греха е 
смърт”; и че “душата, която е съгрешила, ще умре” (Рим. 6:23; Езек. 18:20). Греховете 
на вярващите са простими, не защото не заслужават смърт, а защото чрез Божията 
милост “сега няма осъждение за онези, които са в Христос Исус, като техният грях не 
им бива вменяван, а изличен чрез прошката. Знам колко несправедливо те клеветя това 
наше учение; защото казват, че това е парадоксът на стоиците относно равенството на 
греховете; но ние лесно ще ги осъдим от собствените им думи. Ще ги попитам дали 
сред греховете, които са смъртни, те разделят между по-голям и по-малък грях? Ако да, 



тогава не може да следва наистина, че всички грехове, които са смъртни, са равни 
помежду си. Тъй като Писанието заявява, че заплатата за греха е смърт; че покорството 
на Закона е пътят към живота; не престъпването на Закона е пътят към смъртта, те не 
могат да избегнат това заключение. И така, как ще намерят край на своите 
удовлетворения в такава грамада от грехове? Ако удовлетворението за един грях 
изисква един ден, докато го извършват, те се въвличат в повече грехове; тъй като никой 
човек, колкото и праведен да е, не минава и един ден без да съгреши многократно. 
Докато се приготвят за своите удовлетворения, те добавят многобройни, или дори 
безбройни грехове. Така, като е унищожена увереността в удовлетворението, какво им 
остава? Как се осмеляват все още да мислят за удовлетворение? 

29. Прошката на греховете включва и опрощаване на наказанието 

Наистина, те се опитват да се освободят, но е невъзможно. Те говорят за 
разграничение между наказанието и вината, като твърдят, че вината е простена чрез 
Божията милост; но макар вината да е простена, наказанието, изисквано от Божията 
справедливост, остава. Тогава удовлетворението е свързано с опрощаването на 
наказанието. Колко смешно е това лекомислие! Те сега признават, че опрощаването на 
вината е безплатно; и все пак постоянно повтарят да го заслужим чрез молитви и сълзи 
и всякакви други приготовления. Но макар да смятам, че съм казал достатъчно в това 
отношение, ще добавя и някои други стихове, чрез които тези хлъзгави змии ще бъдат 
така хванати, че да не могат да помръднат и върха на опашката си: “Ето, идат дни, казва 
Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. . . . Защото ще 
простя беззаконието им, и греха им няма да помня вече” (Ер. 31:31, 34). Какво означава 
това научаваме от друг Пророк, когато Господ казва, “Когато праведният се отвърне от 
правдата си . . . нито едно от праведните дела, които е сторил, няма да се помни. . . . А 
пък когато нечестивият се обърне от нечестието, което е извършил, и постъпи законно 
и право, той ще опази душата си” (Езек. 18:24, 27). Когато заявява, че няма да помни 
правдата, смисълът е, че няма да я вземе предвид, за да я възнагради. По същия начин, 
да не помни греховете означава да не ги наказва. Същото нещо е показано и в други 
текстове, като хвърля греховете зад гърба си, изличава ги като облак, хвърля ги в 
морските дълбини, не ги вменява, скрива ги. С такива форми на изразяване Святият 
Дух обяснява ясно Своето твърдение, само ние да имаме ухо готово да слуша. 
Определено ако Бог наказва греховете, Той ги вменява; ако възмездява, значи помни; 
ако ги довежда до съд, значи не ги е скрил; ако ги изследва, не ги е хвърлил зад гърба 
Си; ако наблюдава, значи не ги е изличил като облак; ако ги изобличава, не ги е 
хвърлил в морските дълбини. Така Августин ясно тълкува: “Ако Бог е покрил 
греховете, Той не желае да им обръща внимание; ако не желае да обръща внимание, 
значи не желае да ги порицава; ако не желае да порицава, значи не желае да наказва; 
ако дори не желае да знае за тях, значи желае да ги прости. Защо тогава казва, че 
греховете са скрити? За да не бъдат видени. Какво означава това, че Бог вижда 
греховете, ако не че ги наказва?” (August. in Ps. 32:1). Но нека да чуем от друг 
пророчески текст на каква основа Бог прощава греховете: “Ако са греховете ви като 
мораво, ще станат бели като сняг; ако са румени като червено, ще станат като бяла 
вълна” (Ис. 1:18). В Еремия отново четем: “В онези дни и в онова време, казва Господ, 
беззаконието на Израил ще се потърси, и не ще го има, и греховете на Юда, и няма да 
се намерят; защото ще простя на оцелелите, които оставям” (Ер. 50:20). Осъзнавате ли 
смисъла на тези думи? Помислете, какво се казва с обратните думи, “че престъплението 
е запечатано в мях”; “че нечестието на Ефраим е вързано”; че “Юдовият грях е написан 
с желязна писалка, с диамантено острие.” Ако тези стихове означават – както наистина 



означават – че ще бъде нанесено възмездие, не може да има съмнение, че чрез 
обратните текстове Господ заявява, че отхвърля всяка мисъл за възмездие. Тук трябва 
да помоля читателя да не се вслушва в моите тълкувания, а само да се обърне към 
Божието Слово. 

30. Само уникалната жертва на Христос може да премахне едновременно и 
наказанието, и вината 

Кажете ми, какво е свършил Христос за нас, ако все още се налага наказание за 
грехове? Защото когато казваме, че Той “понесе нашите грехове в Своето тяло на 
дървото” (1 Пет. 2:24), ние разбираме, че той понесе наказанието и проклятието, 
дължими поради нашите грехове. Това е по-ясно заявено от Исая, когато казва, че 
“върху Него дойде наказанието за нашия мир” (Ис. 53:5). Но кое е наказанието за 
нашия мир, ако не е наказанието за нашите грехове, което трябваше да бъде платено от 
нас, ако Той не беше станал наш заместител, за да бъдем примирени с Бога? Така ясно 
виждате, че Христос понесе наказанието за греха, та чрез това да избави Своите хора от 
него. И навсякъде, където Павел споменава донесеното от Христос изкупление, той го 
нарича απολυτρωσις, което означава не само “изкупление,” както е общоприето, но и 
самата цена и удовлетворение за изкуплението. По която причина той също казва, че 
Христос даде Себе Си откуп за нас. “Какво е умилостивение пред Господа,” казва 
Августин, “освен жертвата? И какво е жертвата освен това, което е принесено за нас в 
смъртта на Христос?” Но нашият най-силен аргумент е в постановленията на 
Мойсеевия Закон относно изличаването на вината за греха. Тук Господ не постановява 
този или онзи метод на удовлетворение, а изисква цялото умилостивяване да се прави 
чрез жертва, макар в същото време да изброява всички ритуали на умилостивяване с 
най-голямо внимание и точност. Как става така, че Той въобще не заповядва дела като 
средство за придобиване на прошка, а само изисква жертва за умилостивение, освен ако 
Неговата цел не е да свидетелствува, че това е единственият вид удовлетворение, чрез 
което Неговата справедливост бива задоволена? Защото жертвите, които израилтяните 
тогава принасяха, не бяха смятани за човешки дела, а бяха оценявани чрез техния 
истински образ, единствената жертва на Христос. Удовлетворението, което Господ 
получава от нас, е умело и кратко изразено от Осия: “Вземете със себе си думи и 
върнете се при Господа; речете Му: Отнеми всяко беззаконие, и приеми ни щедро,” 
това е опрощаването; “Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си,” това е 
удовлетворението (Ос. 14:2). Знам, че те имат една още по-неуловима хитрост, като 
правят разлика между вечно и времево наказание; но тъй като определят времевото 
наказание като всякаква немощ, която Бог нанася на тялото или на душата, с 
изключение на вечната смърт, това ограничаване е безполезно за тях. Стиховете, които 
цитирахме по-горе, казват изрично, че условията, според които Бог ни приема в Своето 
благоволение, са следните: Той опрощава всяко наказание, което ние сме заслужили, 
като опрощава нашата вина. И винаги когато Давид или другите пророци искат прошка 
за своите грехове, те говорят за отмяна на наказанието. Всъщност, усещането за 
Божията справедливост ги кара да го правят. От друга страна, когато обещават милост 
от Господа, те почти винаги споменават наказанията и тяхното опрощаване. Със 
сигурност, когато Господ заявява в Езекиил, че ще постави край на вавилонския плен, 
“не заради вас, доме Израилев, а заради Моето свято име” (Езек. 36:22), Той ясно 
заявява, че и двете са безплатни. Накратко, ако чрез Христос сме освободени от вината, 
с това сме освободени и от наказанието, което следва от вината. 



31. Критика на неправилни тълкувания: Божието осъждение, наказателно и 
поправително 

Но тъй като те също въоръжават себе си с текстове от Писанието, нека да видим 
какви аргументи използват. Давид, казват те, когато беше порицан от Натан за 
прелюбодейство и убийство, получи прошка за греха, но след това беше наказан чрез 
смъртта на сина, роден от прелюбодейството (2 Царе 12:13, 14). Така те ни учат, че ние 
трябва да изкупваме чрез удовлетворения такива наказания, които биват нанасяни след 
прощаването на греховете. Защото Данаил увещаваше Навуходоносор: “Да напуснеш 
греховете си правда и беззаконията си чрез благодеяния на бедните” (Дан. 4:27). А 
Соломон казва, “С милост и вярност се очиства беззаконието” (Пр. 16:6); и отново, 
“любовта покрива всички грехове” (Пр. 10:12). Този възглед е потвърден от Петър (1 
Пет. 4:8). Също, в Лука нашият Господ казва за съгрешилата жена, “Прощават й се 
многото грехове; защото тя обикна много” (Лука 7:47). Колко извратена и нелепа е 
тяхната преценка за Божиите дела! Ако бяха внимавали, със сигурност не биха 
пропуснали, че има два вида Божие осъждение, и биха видели в поправлението на 
Давид много различна форма наказание от това, което е предназначено за възмездие. 
Но тъй като нас ни интересува в голяма степен да разберем целта на Бога в 
наказанията, чрез които Той порицава нашите грехове, и как те се различават от 
примерните наказания, които Той с негодувание нанася на нечестивите и грешните, 
мисля, че ще бъде уместно накратко да видим тази разлика. За да направим разделение, 
можем да наречем едното осъждение “наказание,” а другото “поправление.” В 
съдебното наказание Бог нанася възмездие върху Своите врагове, като изявява Своя 
гняв против тях, като ги обърква, разпръсва и унищожава. Под думите “Божие 
наказание” трябва да разбираме наказание, придружено от негодувание. В съдебното 
поправление Той е оскърбен, но не в гняв; Той не наказва като унищожава или поразява 
като с гръм. Следователно то не е наказание или възмездие, а поправление и увещание. 
Едното е деяние на съдия, а другото на баща. Когато съдията наказва престъпник, той 
порицава престъплението и изисква наказание. Когато бащата поправя остро своя син, 
това не е за унижение или отмъщение, а за да го научи, и да го направи по-внимателен 
за в бъдеще. В своите писания Хризостом използва аналогия, която е доста различна от 
това, но е в същия смисъл. Той казва, “Синът бива бит и робът бива бит, но вторият е 
наказван като роб за своето нарушение; първият е наказван като свободен син, който 
има нужда от поправление.” Поправлението на първия е предназначено да го утвърди и 
поправи; вторият бива бичуван и наказван. 

32. Божието осъждение за възмездие има напълно различна цел от Неговото 
осъждение за поправление: разграничение 

За да имаме кратък и ясен възглед по целия този предмет, трябва да направим 
две разграничения. Първо, винаги когато наказанието е предназначено да възмездява, 
тогава се проявяват Божието проклятие и гняв. Никога не е така с вярващите. 
Обратното, Божието поправление носи със себе си благословение и е свидетелство за 
любов, както ни учи Писанието. Това разграничение е ясно показано в цялото Божие 
Слово. Всички нещастия, които нечестивите понасят в този живот, са описани като 
предвкусване на наказанието в ада. В тях те вече виждат отдалеч своето вечно 
осъждение; и те не само са далеч от това да бъдат поправени от тях, или да извлекат 
някаква полза, но и чрез такава подготовка биват приготвени за страшната участ, която 
ги очаква накрая. Господ сурово наказва Своите служители, но не ги предава на смърт 
(Пс. 118:18). Когато бъдат наскърбени, те осъзнават, че това е добро за тях, за да научат 



Неговите заповеди (Пс. 119:71). Но тъй като навсякъде четем, че светиите приемат 
своите наказания с кротък ум, така те винаги се стремят най-усилено да избягнат 
наказанията от другия вид. “Господи, наказвай ме,” казва Еремия, “но с мярка, не в 
гнева Си, да не би да ме довършиш. Изливай яростта Си върху народите, които не Те 
познават, и върху родовете, които не призовават Твоето име” (Ер. 10:24, 25). Давид 
казва, “Господи, не ме изобличавай в гнева Си, нито ме наказвай в лютото Си 
негодувание” (Пс. 6:1). В това няма нищо противоречиво на многократното повторение, 
че Господ се гневи на Своите светии, когато ги наказва за техните грехове (Пс. 38:7). 
По същия начин в Исая се казва, “В оня ден ти ще речеш: Господи, ще Те славословя, 
защото ако и да си се разгневил на мен, гневът Ти се отвърна, и Ти си ме утешил” (Ис. 
12:1). Същото е и в Авакум, “В гнева помни милостта” (Ав. 3:2); и в Михей, “Ще нося 
гнева на Господа, защото Му съгреших” (Мих. 7:9). Тук ни се напомня не само, че 
онези, които биват наказвани справедливо, не печелят нищо от мърморенето, но и че 
вярващите придобиват облекчаване на своята болка като разсъждават върху Божието 
намерение. По същата причина се казва, че Той е изоставил Своето наследство; и все 
пак знаем, че Той никога няма да го изостави. Тук изразът се отнася не за наредбата или 
намерението на Бога в наказанието, а за дълбокото чувство на болка, понасяно от 
хората, понесли някаква мярка на Божията строгост. Защото Господ не само наказва 
Своите хора с някаква строгост, но понякога така ги наранява, че на тях самите им 
изглежда, че са на самия ръб на погибелта. Така Той заявява, че те са заслужили 
Неговия гняв, и правилно това да стане, за да бъдат вътрешно наскърбени поради 
своите грехове, да бъдат по-внимателни в своите желания да умилостивят Бога и 
ревностно да се стремят към Неговата прошка; и все пак, в същото време Той дава по-
ясно свидетелство за Своята милост, отколкото за Своя гняв. Защото Онзи, Който не 
може да лъже, че заветът, който е сключил с нас в нашия истински Соломон, ще остане 
и никога няма да бъде нарушен, “Ако престъпят повеленията Ми и не опазят 
заповедите Ми, тогава ще накажа с тояга престъпленията им, и с бич беззаконията им; 
но милостта Си не ще оттегля от него, нито ще изневеря на верността Си” (Пс. 89:31-
33). За да ни увери в тази милост, Той казва, че тоягата, с която ще накаже потомството 
на Соломон, ще бъде “тояга за хора” и “биене като за човешкия род” (2 Царе 7:14). 
Макар чрез тези думи Той да внушава умереност и леко наказание, Той в същото време 
показва, че онези, които чувствуват Божията ръка срещу себе си, не могат да не се 
разтреперят и объркат. Пророкът показва колко внимателен е Той да бъде умерен в 
наказването на Своя Израел: “Ето, очистих те, но не като сребро; изпитах те в пещта на 
скръбта” (Ис. 48:10). Макар да им казва, че това са наказания с цел очистване, той 
добавя, че дори те са така смекчени, че хората да не бъдат прекалено смазани от тях. И 
това е много необходимо, защото колкото повече един човек почита Бога и се 
посвещава на вършене на правда, толкова повече Бог е внимателен в нанасянето на 
Своя гняв (Пс. 90:11; също, Калвин върху Пс. 90:11). Нечестивите, макар да стенат под 
бича, тъй като презират истинската причина за него и обръщат гръб както на своите 
грехове, така и на Божието осъждение, се закоравяват в своята тъпота; или, като 
мърморят и се противят, се бунтуват против своя Съдия и тяхното безразсъдно насилие 
ги изпълва с лудост и бяс. А вярващите, като са утешавани чрез Божията тояга, 
незабавно започват да осъзнават своите грехове и, поразени от страх и ужас, се заемат 
като просители да искат милост. Ако Бог не облекчаваше болките, чрез които 
нещастните души биват измъчвани, те биха се предали стотици пъти, още при най-
малката проява на Неговия гняв. 

33. Осъждението за възмездие наказва; осъждението за поправление 
подобрява 



Второто разграничение е, че когато нечестивите са доведени под Божия бич, те 
започват да заплащат наказанието, изисквано от Неговата справедливост; и макар 
техният отказ да послушат тези доказателства за Божия гняв да не остане безнаказан, 
пак те не биват наказвани с цел да бъдат доведени до подобряване, а само да бъдат 
научени чрез жестоките обстоятелства, че Бог е Съдия и Възмездител. Божиите деца 
биват бити с тояги не за да платят наказанието за своите грешки, а за да бъдат доведени 
до покаяние. Така осъзнаваме, че те обръщат повече внимание на бъдещето, отколкото 
на миналото. Предпочитам да изразя това с думите на Хризостом вместо с мои думи: 
“Неговата цел при налагане на наказание върху нас не е за да нанесе наказание върху 
нашите грехове, а за да ни поправи за бъдещето” (Chrysost. Serm. de Poenit. et Confess.). 
Така също Августин казва, “Страданието, от което се оплаквате, е лекарство, не 
наказание; поправление, не осъждение. Не отхвърляйте тоягата, за да не бъдете 
отхвърлени от наследството. Знайте, братя, че цялото това нещастие на човешкия род, 
под което светът стене, е лечителна болка, не наказателна присъда” (August. in Psal. 
102, circa finem). Уместно е да цитираме тези текстове, за да не си помисли някой, че 
моят начин на изразяване е някакво нововъведение или нещо необичайно. В същия 
смисъл са думите на негодувание, с които Господ увещава Своите хора за тяхната 
неблагодарност в това, че упорито презират Неговите наказания. В Исая Той казва, 
“Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и 
всяко сърце изнемощяло” (Ис. 1:5). Но тъй като такива стихове са изобилни в 
Пророците, достатъчно е накратко да покажем, че единствената цел на Бога в 
наказването на Неговата Църква е да я подтикне към покаяние. Така, когато отсече 
Саул от царството, Той го наказа за възмездие (1 Царе 15:23); когато лиши Давид от 
неговото дете, наказа го за поправление (2 Царе 12:18). Именно така трябва да 
разбираме Павел, когато казва, “А когато биваме съдени от Господа, наказваме се, за да 
не бъдем осъдени заедно със света” (1 Кор. 11:32); тоест, докато като Божии синове ние 
биваме наказвани от ръката на нашия небесен Баща, това не е наказание, което да ни 
обърква, а само поправление, което да ни обучава. По този въпрос Августин е открито 
на наша страна (De Peccator. Meritis ac Remiss. Lib. 2 cap. 33, 34). Защото той показва, 
че наказанията, с които Бог наказва еднакво всички хора, трябва да бъдат разглеждани 
различно; защото след прощаването на техните грехове светиите имат борби и 
упражнения, а нечестивите без прошка биват наказани за своето нечестие. 
Изброяването на наказанията, нанесени върху Давид и другите светии, казва той, е 
предназначено като ги смири, да докаже и упражни на практика тяхното благочестие. 
Текстът в Исая, в който се казва, “Говорете по сърцето на Ерусалим и извикайте към 
него, че времето на воюването му се изпълни, че беззаконието му се прости; защото взе 
от ръката на Господа двойно наказание за всичките си грехове” (Ис. 40:2), не доказва, 
че прощаването на греха зависи от свободата от наказание. Това е същото както да 
каже, Вече е нанесено достатъчно наказание; поради броя и тежестта на греховете 
дълго време сте били подтискани от скръб и ридаене, сега е време да ви изпратя 
послание на цялостна милост, за да бъдат умовете ви изпълнени с радостта да 
чувствувате, че съм ваш Баща. Защото тук Бог възприема характера на баща, който се 
разкайва дори за справедливата строгост, която е бил принуден да покаже към своя син. 

34. Вярващият, който се намира под Божието осъждение, не трябва да се 
страхува 

Това са мислите, които трябва да бъдат дадени на вярващия във време на 
горчивина или скръб, “Дойде времето да започне съдът от Божия дом,” “града, който се 
нарича по Моето име” (1 Пет. 4:17; Ер. 25:29). Какво биха могли да направят Божиите 



деца, ако мислят, че строгостта, която чувствуват, е възмездие? Онзи, който, поразен от 
Божията ръка, мисли, че Бог нанася наказание като съдия, не може да осъзнае Бога по 
друг начин освен като гневен и враждебен; не може да не мрази Божията тояга като 
проклятие и осъждение; накратко, не може никога да убеди себе си, че е обичан от 
Бога, докато смята, че Бог желае да нанася наказание върху него. От Божието наказание 
има полза само онзи, който осъзнава, че Бог, макар и наскърбен от неговите грехове, 
все още е милостив и добронамерен към него. Иначе чувството задължително трябва да 
е такова, каквото изпитва псалмистът, “Гневът Ти лежи върху мен, и Ти си ме 
наскърбил с всички Твои средства.” Същото казва и Мойсей, “Защото довършваме се 
от Твоя гняв, и от негодуванието Ти сме смутени. Положил си беззаконията ни пред 
Себе Си, скришните ни грехове в светлината на лицето Си, понеже всичките ни дни 
преминават с гнева Ти. Свършваме годините си като въздишка” (Пс. 90:7-9). От друга 
страна, като говори за бащинските наказания, за да покаже как вярващите биват повече 
подкрепяни, отколкото подтискани от тях, Давид пее така, “Благословен онзи човек, 
когото Ти, Господи, вразумяваш, и учиш от Закона Си, за да го успокояваш през дните 
на злощастието, докато се изкопае ров за нечестивия” (Пс. 94:13). Определено е сурово 
изкушение, когато Бог, жалейки невярващите и пропускайки техните престъпления, 
изглежда по-строг към Своите хора. Затова, за да ги утеши, Той добавя увещанието на 
Закона, което ги учи, че те биват връщани в правилния път с цел тяхното спасение, 
докато нечестивите биват тласкани презглава в техните заблуди, които в крайна сметка 
водят в бездната. Няма значение дали наказанието е вечно или времево. Защото 
болестите, бедствията, гладът и войната са проклятия от Бога също толкова, колкото е и 
присъдата на вечната смърт, тъй като тяхното предназначение е да действуват като 
инструменти на Божия гняв и възмездие против нечестивите. 

35. Наказанието на Давид 

Ако не греша, сега вече всички виждат каква беше целта на Господа в 
наказанието на Давид, а именно, да докаже, че убийството и прелюбодейството са 
много омразни на Бога, и да изяви тази омраза пред един възлюбен и верен слуга, та 
самият Давид да се научи никога вече да не се осмелява да извърши такова нечестие; но 
това не беше наказание, предназначено да бъде плащане като обезщетение към Бога. По 
същия начин трябва да преценяваме другото поправление, в което Господ подлага 
Своите хора на тежки бедствия, за непокорството на Давид в безочието да преброи 
хората. Той наистина безплатно прости на Давид за вината от неговия грях; но тъй като 
беше необходимо както като обществен пример за всички времена, така също и да 
смири самия Давид, и за да не позволи такова престъпление да остане ненаказано, Той 
го наказа най-строго със своя бич. Трябва също да имаме предвид всеобщото проклятие 
над човешкия род. Тъй като след като придобием благодат ние все още продължаваме 
да понасяме нещастията, обявени върху нашите първи родители като наказание за 
престъплението, с това трябва да си припомняме колко омразно на Бога е 
престъпването на Неговия Закон, и така, смирени и обезсърчени от съзнанието за 
нашето нещастно състояние, да се стремим по-пламенно към истинско щастие. Но би 
било най-глупаво за всеки да си въобразява, че сме подложени на нещастията на 
настоящия живот поради вината от греха. Според мен това е значението на думите на 
Хризостом, когато казва, “Ако целта на Бога в нанасяне на наказание е да доведе онези, 
които постоянствуват в злото, до покаяние, когато покаянието бъде изявено, тогава 
наказанието става излишно” (Chrysos. Homily. 3 de Provid.). От което, като знае какво 
изисква нагласата на всеки човек, Бог се отнася към един с повече строгост, а към друг 
с повече милост. Затова, като иска да покаже, че не прекалява в нанасянето на 



наказание, Той порицава един коравосърдечен и упорит народ, защото след като са 
поразени, те продължават в греха (Ер. 5:3). В същия смисъл Той се оплаква, че “Ефраим 
е като необърната пита” (Ос. 7:8), защото наказанието не създава нужното впечатление 
в техните умове, не поправя техните пороци и не ги подготвя да приемат прошка. Със 
сигурност Този, Който говори, показва, че когато някой се покае, Той е готов да го 
приеме, и че строгостта на наказанието е причинена от нашата извратеност, тъй като 
ние можем да я предотвратим чрез доброволно поправление. Но такава е 
закоравеността и грубостта на нашите сърца, и толкова всеобща е нуждата от бичуване, 
че нашият безкрайно мъдър Баща е счел за угодно да нанася наказание върху всички 
хора без изключение, през целия им живот. Странно е как те съсредоточават очите си 
така внимателно върху примера на Давид, а не са засегнати от многото примери, в 
които могат да видят незаслуженото прощаване на грехове. Казва се, че бирникът си 
излезе от Храма оправдан (Лука 18:14); не последва никакво наказание. Петър получи 
прошка за своя грях (Лука 22:61). “Четем за неговите сълзи,” казва Амвросий (Serm. 46, 
De Poenit. Petri), “не четем за удовлетворение.” За паралитика се казва, “Дерзай, синко; 
прощават ти се греховете” (Мат. 9:2); не се заповядва никакво наказание. Всички 
действия на прощаване в Писанието са безплатни. Правилото трябва да бъде извлечено 
от тези многобройни примери, а не от един пример, който има особен характер. 

36. Добрите дела като изкупление за наказанието 

Данаил, като увещава Навуходоносор да остави греховете си чрез правда и 
нечестията си чрез благодеяния към бедните (Дан. 4:27), не искаше да каже, че делата 
на праведност и милост са способни да умилостивят Бога и да ни изкупят от 
наказанието (далеч от нас да си въобразяваме, че може да има някакъв друг откуп освен 
кръвта на Христос); но напускането на греховете, за което се говори в този стих, се 
отнася за човека, а не за Бога; той всъщност казва, Царю, ти си упражнявал 
несправедлива и насилствена власт, подтискал си малките, ограбвал си бедните, 
отнасял си се към своите хора грубо и несправедливо; вместо несправедливи 
изисквания, вместо насилие и подтисничество, сега върши милост и справедливост. По 
същия начин Соломон казва, че любовта покрива множество грехове; но не пред Бога, а 
сред хората. Защото целият стих казва следното, “Омразата повдига раздори, а любовта 
покрива всички прегрешения” (Пр. 10:12). Тук в своя особен стил той противопоставя 
злините на омразата с плодовете на любовта, в този смисъл: Онези, които мразят, 
непрестанно се хапят, заяждат, упрекват и разкъсват едни други, виждайки грешки във 
всяко нещо; но онези, които обичат, взаимно покриват грешките си, не виждат много 
грешки, прощават много прегрешения; не че единият одобрява пороците на другия, а 
търпи и лекува чрез увещаване, вместо да изтощава чрез порицания. Няма съмнение, че 
текстът, цитиран от Петър (1 Пет. 4:8), е в същия смисъл, освен ако не искаме да го 
обвиним в извращаване или умело изкривяване на Писанието. Когато се казва, че “с 
милост и вярност се очиства беззаконието” (Пр. 16:6), смисълът е не, че чрез тях се 
извършва обезщетение към Господа, та като е удовлетворен, да прости наказанието, 
което иначе би нанесъл; но по познатия начин на Писанието се показва, че онези, които 
забравят своите нечестия и пороци и се обърнат към Господа в истина и благочестие, 
ще видят милостта Му; както ако каже, че Божият гняв бива утолен и Неговото 
осъждение възпряно винаги, когато се откажем от нашето нечестие. Но всъщност, това, 
което се описва, не е причината за прошката, а начинът на истинското покаяние; точно 
както Пророците често заявяват, че е напразно за лицемерите да предлагат на Бога 
измислени ритуали вместо покаяние, като виждат, че Неговото удоволствие е в 
почтеността и делата на любовта. По същия начин, като препоръчва доброта и 



човечност, авторът на Посланието към Евреите ни напомня, “такива жертви са угодни 
на Бога” (Евр. 13:16). И наистина, когато Христос, като смъмря фарисеите, че гледайки 
на външното на чашата, забравят чистотата на сърцето, им заповядва да дават 
милостиня за да бъдат целите чисти, да не би да ги увещава да дават удовлетворение? 
Той само им казва каква е чистотата, която Бог изисква. На друго място говорим за този 
начин на изразяване. 

37. Грешницата 

По отношение на текста в Лука (Лука 7:36), никой човек със здрав разум, който 
чете тук притчата на нашия Господ, не би започнал да спори с нас. Фарисеят си мисли, 
че Господ не познава характера на жената, Която така лесно приема в Своето 
присъствие. Защото си въобразява, че Той не би я приел, ако знаеше каква грешница е; 
и от това стига до извода, че този, който може да бъде заблуден по такъв начин, не 
може да е пророк. Нашият Господ, за да покаже, че тя не е грешница, тъй като вече 
била простена, казва тази притча: “Някой си заемодател имаше двама длъжника; 
единият дължеше петстотин динара, а другият към петдесет; и понеже нямаха с какво 
да му платят, той прости на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече?” Фарисеят 
отговаря, “Мисля, че онзи, на когото е простил повечето.” Тогава нашият Спасител 
отговаря: “Прощават й се многото грехове; защото тя обикна много.” От тези думи е 
ясно, че Той не прави любовта причина за прошката, а доказателство за прошката. 
Притчата е взета от случая на длъжник, на когото е простен дълг от петстотин динара. 
Не се казва, че дългът е простен, защото човекът е обикнал много, а че е обикнал, 
защото е бил простен. Притчата трябва да се тълкува по следния начин: Ти си мислиш, 
че жената е грешница; но трябва да гледаш на нея като на безгрешна, защото са й 
простени греховете. Нейната любов трябва да бъде за теб доказателство, че е 
придобила прошка, тъй като любовта е израз на благодарност за получения подарък. 
Това е аргумент a posteriori, чрез който нещо бива показано чрез плодовете от него. 
Нашият Господ ясно свидетелствува причината, заради която тя е придобила прошка, 
когато казва, “Твоята вяра те спаси.” Следователно, чрез вяра придобиваме прошка; 
чрез любовта благодарим и свидетелствуваме за добротата на Господа. 

38. Римското учение не може да се позовава на авторитета на църковните 
Бащи 

Не се трогвам от многобройните текстове в писанията на Бащите относно 
удовлетворението. Всъщност виждам, че някои (честно ще кажа, повечето от онези, 
чиито книги са запазени), или са се заблудили по този предмет, или са говорили твърде 
неразумно и безразсъдно; но не мога да призная, че са били толкова глупави и неумели, 
че да напишат тези текстове в смисъла, в който биват четени днес от нашите защитници 
на удовлетворението. На едно място Хризостом казва, “Когато се моли за милост, 
разследването престава; когато се иска милост, не бушува осъждение; когато се търси 
милост, няма място за наказание; където има милост, не се задават въпроси; където има 
милост, отговорът дава прошка” (Chrysos. Hom. 2 in Psal. 50). Колкото и да бъдат 
изкривявани тези думи, те никога не могат да бъдат примирени с догмите на 
схоластиците. В книгата De Dogmatibus Ecclesiasticis, която се приписва на Августин, 
четем (cap. 54), “Удовлетворението на покаянието е да се отсекат причините за греха, а 
не да се отвори вход за техните изкушения.” От това се вижда, че учението за 
удовлетворението, плащано за извършени грехове, е било навсякъде осмивано в онези 
времена; защото единственото удовлетворение, за което се говори тук, е 



предпазливостта, въздържане от грях за бъдещето. Не желая да цитирам онова, което 
Хризостом казва (Hom. 10 in Genes.), че Бог не изисква от нас нищо повече освен със 
сълзи да изповядаме своите грешки пред Него, тъй като подобни възгледи 
изобилствуват и в неговите, и в други писания. Наистина, Августин нарича делата на 
милостиня средство за придобиване на прошка за грехове (Enchir. ad Laur.); но за да не 
се съблазни някой от израза, той самият на друго място предотвратява объркването. 
“Плътта на Христос,” казва той, “е истинската и единствена жертва за грехове – не само 
за тези, които са изличени наведнъж в кръщението, но и другите, в които биваме 
подмамени поради немощта си, и поради които цялата Църква всекидневно вика, 
‘Прости ни дълговете’ (Мат. 6:12). Всички те биват простени чрез тази специална 
жертва.” 

39. Схоластиците извращават учението на Бащите 

Но в повечето случаи под “удовлетворение” те имат предвид не обезщетение 
към Бога, а публично свидетелство, с което онези, които са наказани с отлъчване и 
желаят отново да бъдат приети, уверяват Църквата в своето покаяние. За тези каещи се 
са заповядани определени пости и други неща, чрез които да докажат, че истински и от 
сърце са отвратени от предишния си живот и биха искали да изличат спомена за 
миналите дела; казва се, че така те дават удовлетворение не на Бога, а на Църквата. 
Същото нещо се изразява от Августин в един текст от неговия труд Enchiridion ad 
Laurentium, глава 65. от този древен обичай произлизат съвременните удовлетворения и 
изповядвания. Те наистина са змийско семе, като не е останала и следа от по-добрата 
им форма. Знам, че древните автори понякога говорят необмислено; нито отричам, 
както вече казах, че може и да са се заблудили; но сега догмите, които тогава са били 
замърсени с няколко петна,, като са попаднали в мръсните ръце на тези хора, са 
напълно омърсени. И ако трябва да решаваме спора чрез авторитета на Бащите, кои 
Бащи са тези, които те ни натрапват? Голяма част от онези, от които техният корифей 
Ломбард съставя своите цитати, са извлечени от абсурдните бълнувания на някои 
монаси, представящи се за Амвросий, Йером, Августин и Хризостом. По настоящия 
предмет почти всички негови цитати са от книгата на Августин De Paenitentia, нелепо 
скалъпена от някой стихоплетец от цитати от добри и лоши автори – книга, която 
наистина носи името на Августин, но никой човек с поне малко образование не би си 
позволил да припише на Августин. Тъй като желая да спестя повече неприятности на 
моите читатели, ще ме извините, че не разглеждам подробно всички техни нелепости. 
За мен не е много трудно, и би могло да ми спечели някаква слава, да дам пълно 
изложение на догмите, които досега са били хвалени като тайни; но тъй като моята цел 
е да дам полезно наставление, ще се въздържа. 

   



Глава Пета 

5. ЗА НАЧИНИТЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО: 
ИНДУЛГЕНЦИИТЕ И ЧИСТИЛИЩЕТО 

Части на главата: 

I. Общо описание и опровержение на папските индулгенции, р. 1, 2.  
II. Опровержения от Лъв и от Августин. Отговор на две възражения в подкрепа на 

индулгенциите, р. 3, 4. Извратената любов на папата към нечисто обогатяване. 
Разкриване на произхода на индулгенциите, р. 5.  

III. Изследване на папското чистилище. Неговото ужасно безбожие, р. 6. Обяснение 
на пет текста от Писанието, чрез които софистите се опитват да подкрепят тази 
заблуда, р. 7, 8. Възгледите на древните Теолози относно чистилището, р. 10.  

Раздели. 

1. Догмата на удовлетворението е майка на индулгенциите. Суетата на тези две 
неща. Причината за индулгенциите. Доказателство за алчността на папата и на 
римските свещеници; а също и за слепотата, с която е поразен християнския 
свят.  

2. Възгледът за индулгенциите, даден от софистите. Истинското естество на 
индулгенциите. Опровержение. Потвърждение на опровержението от седем 
текста от Писанието.  

3. Потвърждение също от свидетелството на Лъв, епископ на Рим, и от Августин. 
Опити на папските учители да установят чудовищното учение за индулгенциите, 
и дори да го подкрепят с авторитета на Апостолите. Първи отговор.  

4. Втори отговор относно текст от един Апостол, привеждан в подкрепа на догмата 
на индулгенциите. Потвърждение на отговора от сравнение с други текстове и 
от един текст в Августин, обясняващ думите на Апостола. Друг текст от същия 
Апостол, потвърждаващ този възглед.  

5. Изложение на извратената алчност на Папата за мръсно обогатяване. 
Произходът на индулгенциите.  

6. Изследване на измисленото чистилище на папистите.  
1. От естеството на самото чистилище.  
2. От Божията власт.  
3. От разглеждане на заслугите на Христос, които биват унищожени чрез 

тази измислица. Какво всъщност е чистилището.  
4. От безбожието, което тече от този извор.  

7. Изложение на текстовете от Писанието, цитирани в подкрепа на чистилището.  
1. От непростимия грях, от който се прави изводът, че има грехове, които 

след това ще бъдат простени.  
2. От текста за изплащане на последния кодрант.  

8. Продължение на изложението.  

3. Текстът за преклоняване на всяко коляно пред Христос от подземните 
неща.  

4. Примерът на Юда Макавей в изпращането на дарове за мъртвите в 
Ерусалим.  

9. Продължение на изложението.  



5. За огъня, който ще изпита работата на всеки човек. Възгледът на 
древните теолози. Отговор, съдържащ свеждане до абсурд. 
Потвърждение чрез един текст от Августин. Смисълът на Апостола. 
Какво трябва да се разбира под “огън.” Ясно изложение на преобраза. 
Господният ден. Как онези, които понасят загуба, са спасени като през 
огън.  

10. Учението за чистилището е древно, но е опровергано от още по-древен Апостол. 
Не е подкрепено от древни автори, нито от Писанието, нито от сериозни 
аргументи. Въведено е по обичай и от ревност, която не е надлежно управлявана 
от Божието Слово. Древните автори, като Августин, говорят със съмнение 
относно молитвата за мъртвите. Във всеки случай ние трябва да се държим за 
Божието Слово, което отхвърля тази измислица. Голямата разлика между по-
древните и по-съвременните строители на чистилището. Сравнение между тях.  

(Заблудителното учение за индулгенциите и злите последствия от него, 1-5) 

1. Индулгенциите според римското учение, и злините, причинени от тях 

От тази догма за удовлетворението възниква догмата за индулгенциите. Защото 
твърдението е, че чрез тях се допълва онова, което липсва на нашите способности; и те 
отиват до лудостта да определят булите на Папата като разпределяне на заслугите на 
Христос и на мъчениците. Макар да не струват нищо като аргумент – и едва ли си 
заслужава да опровергаваме тези произволни заблуди, които вече сами разрушават себе 
си и започват да остаряват и да се срутват – все пак, тъй като за някои от неучените 
може да е необходимо кратко опровержение, аз няма да го пропусна. 

Всъщност, фактът, че толкова дълго време индулгенциите остават непокътнати 
и безнаказани, и вилнеят с толкова ярост и тирания, може да се смята за доказателство 
в каква дълбока тъмнина на невежество е било хвърлено човечеството за няколко века. 
Хората виждат как открито биват ощетявани от Папата и неговите продавачи на 
индулгенции; виждат, че спасението на душата бива подчинено на лично обогатяване, 
спасението бива оценявано за пари и нищо не се дава безплатно; виждат, че онова, 
което е изстисквано от тях като дарения, бива нечестиво прахосано в проститутки, 
блудство и лакомия, като най-гръмогласните защитници на индулгенциите са най-
големите нечестивци; виждат как чудовището се разплува и всеки ден се впуска във все 
по-голям разврат, и че безкрайно, всеки ден се издават постоянно нови були и се 
извличат нови суми. Въпреки това индулгенциите се приемат с голяма почит, 
боготворени са и биват купувани. Дори онези хора, които виждат по-ясно от другите, 
ги смятат да праведна измама, чрез която дори в заблудата се придобиват добри неща. 
Сега най-после голяма част от света започва да се осъзнава, индулгенциите започват да 
охладняват и постепенно дори да замръзват, подготвяйки се за своята окончателна 
смърт. 

2. Индулгенциите са противни на Писанието 

Но тъй като много хора, които виждат порочната измама, кражба и грабеж (с 
които търгашите на индулгенции досега са ни заблуждавали и са си играли с нас), не 
осъзнават истинския източник на това безбожие, може би е правилно да покажем не 
само какво наистина са индулгенциите, но също и че те са замърсени във всяка своя 
част. Нашите противници наричат заслугите на Христос, на святите Апостоли и 



Мъченици, “съкровището на Църквата.” Те твърдят, както вече казах, че върховното 
настойничество на съкровището е дадено на римския епископ, на когото принадлежи 
разпореждането на тези велики благословения в такъв смисъл, че той може да ги 
раздава сам, а също и да възлага властта на раздаването на други хора. Така имаме от 
Папата понякога пълни индулгенции, понякога за определени години; от кардиналите 
за сто дни, а от епископите за четиридесет. 

За да ги опишем истинно, трябва да кажем, че те са омърсяване на кръвта на 
Христос и заблуда на Сатана, чрез която християнският народ бива отделен от Божията 
благодат и живота в Христос, и отвърнат от истинния път на спасението. Защото как би 
могла кръвта на Христос да бъде по-срамно омърсена от отричането, че е достатъчна за 
прощаване на греховете, за примирение и удовлетворение, ако нейните недостатъци, 
като че ли е пресъхнала или свършила, не бъдат допълнени от друго място? Думите на 
Петър са: “За Него свидетелствуват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще 
получи чрез Неговото име прощение на греховете” (Деян. 10:43); но индулгенциите 
подаряват прощение на греховете чрез Петър, Павел и Мъчениците. “Кръвта на Сина 
Му Исус Христос ни очиства от всеки грях,” казва Йоан (1 Йоан 1:7). Индулгенциите 
правят удовлетворението за греха да зависи от кръвта на мъчениците. Павел възкликва 
и свидетелствува на Коринтяните, че само Христос беше разпънат и умря за тях (1 Кор. 
1:13). Индулгенциите заявяват, че Павел и другите умряха за нас. На друго място Павел 
казва, че Христос изкупи Църквата със собствената Си кръв (Деян. 20:28). 
Индулгенциите приписват друго изкупване на кръвта на мъчениците. “С един принос 
Той е усъвършенствувал завинаги онези, които се освещават,” казва Апостолът (Евр. 
10:14). От друга страна, индулгенциите настояват, че освещението, което иначе би било 
недостатъчно, е усъвършенствувано от мъчениците. Йоан казва, че всички светии “за 
измили дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето” (Откр. 7:14). Индулгенциите 
ни казват да измием дрехите си в кръвта на светиите. 

3. Авторитети против индулгенциите и заслугите на мъчениците 

В противоречие на техните богохулства има един възхитителен текст в Лъв, 
римски епископ (Ad Palaestinos, Ep. 81): “Макар смъртта на много светии да е 
скъпоценна пред Бога (Пс. 116:15), пак убийството на никой невинен човек не може да 
бъде умилостивение за света. Праведните получават венци, не ги дават; и смелостта на 
вярващите произвежда примери на търпение, не дарове на праведност; защото тяхната 
смърт е била за самите тях; и никой чрез своята смърт не може да плати дълга на друг 
човек, освен Христос нашият Господ, в Когото единствено всички биваме разпънати, 
всички биваме мъртви и възкресени.” Тъй като този възглед е от голямо значение, той 
го повтаря на друго място (Epist. 95). Определено не можем да желаем по-ясно 
опровержение на тази безбожна догма. Също толкова уместно Августин въвежда същия 
възглед: “Макар че братя умират за братя, пак кръвта на никой мъченик не е пролята за 
прошка на греховете; Христос направи това за нас, и по този начин ни показа не на 
какво трябва да подражаваме, а за какво трябва да сме благодарни” (August. Tract. in 
Joann. 84). И отново, в друг текст: “Тъй като само Той стана Божий Син и Човешки 
Син, за да ни направи със Себе Си Божии синове, така само Той без колебание пое 
нашето наказание без да е заслужил зло, та чрез Него ние, без да сме заслужили добро, 
да придобием незаслужено благоволение” (Ad Bonifac. Lib. 4, cap. 4). 

Всъщност, докато цялото тяхно учение е плетеница от светотатство и 
богохулство, това е най-богохулната част. Нека да признаят дали не се придържат към 



следните догми: Че чрез своята смърт мъчениците са извършили повече за Бога и са 
заслужили повече, отколкото е необходимо за тях самите, и че имат голям излишък на 
заслуги, които могат да предават на другите; че за да може това голямо добро да не се 
окаже излишно, тяхната кръв е примесена с кръвта на Христос, и от двете е съставено 
съкровището на Църквата за прощаване и удовлетворение на грехове; и че в този 
смисъл трябва да разбираме думите на Павел: “Сега се радвам в страданията си за вас, 
като от моя страна допълвам недостатъка на скърбите на Христос в моето тяло заради 
Неговото тяло, което е Църквата” (Кол. 1:24). 

Какво означава това, ако не да изоставим името на Христос и да Го направим 
обикновен светия, когото трудно можем да различим в тълпата от множество светии? 
Единствено Христос трябва да бъде проповядван, издиган, призоваван, търсен, винаги 
когато става въпрос за придобиване на прошка за грехове, умилостивение и освещение. 
Но нека да чуем техните твърдения. Че кръвта на мъчениците не трябва да бъде 
проливана безплодно, а трябва да се използва за общото благо на Църквата. Така ли е? 
Безплодно ли е прославянето на Бога в смъртта? Безплодно ли е запечатването на 
Неговата истина с тяхната кръв? Безплодно ли е свидетелството, че като презират 
настоящия живот, те търсят по-добър живот? Безплодно ли е утвърждаването на вярата 
на Църквата, и в същото време омаломощаването на упоритостта на врага чрез тяхното 
постоянство? Именно това твърдят те. Те не признават никакъв плод, ако Христос е 
единственото умилостивение, ако само Той е умрял за нашите грехове, ако само Той е 
принесен за нашето изкупление. Въпреки това, казват те, Петър и Павел биха 
спечелили венеца на победата даже да бяха умрели в леглата си от естествена смърт. Но 
тъй като се съпротивиха до кръв, не би било в съгласие с Божията справедливост 
техните дела да останат така празни и безплодни. Като че ли Бог не е способен да 
увеличи славата на Своите слуги според мярката на Своите дарове. Достатъчно е 
предимството, което Църквата като цяло печели, когато чрез техните победи бива 
възпламенена с ревност за борба. 

4. Опровержение на “доказателствата” от Писанието 

Колко злобно те изкривяват текста, в който Павел казва, че в своето тяло 
допълва недостатъка в скърбите на Христос (Кол. 1:24)! Този недостатък или добавка 
не се отнася за делата на изкуплението, удовлетворението или умилостивението, а за 
онези скърби, с които членовете на Христос, тоест всички вярващи, трябва да бъдат 
изпитвани докато са в плът. Затова той казва, че част от страданията на Христос все 
още остава, а именно, че това, което понесе в Себе Си, Той всекидневно го понася в 
Своите членове. Христос ни зачита така, че смята и приема нашите скърби като Свои 
собствени. Чрез допълнителните думи – за Църквата – Павел няма предвид 
изкупленията или примиренията или удовлетворенията на Църквата, а назиданието и 
растежа. Както казва на друго място, “Затова аз всичко издържам заради избраните, за 
да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава” (2 Тим. 2:10). 
Той също пише към Коринтяните: “Но ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха и 
спасение . . . която действува да устоявате в същите страдания, които понасяме и ние” 
(2 Кор. 1:6). Веднага след това той обяснява своите думи като добавя, че е бил направен 
служител на Църквата не за изкупление, а според заповедта, която е получил да 
проповядва Благовестието на Христос. 

Но ако все още желаят и друг тълкувател, нека да чуят Августин: “Страданията 
на Христос са само в Христос, като в Глава; в Христос и в Църквата, като в цяло тяло. 



Затова Павел, бивайки само един член, казва, ‘Изпълвам в тялото си недостатъка от 
страданията на Христос.’ Затова, слушатели, които и да сте, ако сте сред членовете на 
Христос, каквото и да страдате от онези, които не са членове на Христос, е недостатък 
към скърбите на Христос” (August. in Ps. 16). На друго място той обяснява целта на 
страданията на Апостолите за Христос: “Христос е моята врата към вас, защото вие сте 
Христови овце, изкупени чрез Неговата кръв; осъзнайте вашата цена, която не е 
платена от мен, но е проповядвана от мен” (August. Tract. in Joann. 47). След това той 
добавя, “Както Той положи живота Си, така трябва и ние да полагаме нашия живот за 
братята, за да изграждаме мира и да поддържаме вярата.” Дотук с Августин. Далеч от 
нас да си въобразяваме, че Павел си е мислел, че нещо липсва в страданията на Христос 
по отношение на цялостната пълнота на правда, спасение и живот, или че е желаел да 
добави нещо към тази пълнота, след като е показал така ясно и изразително, че 
Христовата благодат е изляна в такова богато изобилие, че превъзхожда всяка сила на 
греха (Рим. 5:15). Всички светии са спасени само чрез нея, а не чрез заслугите на своя 
живот или смърт, както Петър изрично свидетелствува (Деян. 15:11); така че е обида 
против Бога и Неговия Помазаник да поставяме достойнството на кой да е светия в 
нещо друго освен в Божията милост. Но защо да продължаваме да разглеждаме това, 
като че ли този предмет е неясен, когато само споменаването на тези чудовищни догми 
означава да ги опровергаем. 

5. Индулгенциите се противопоставят на единството и цялостното действие 
на Христовата благодат 

Нещо повече, дори да не казваме нищо за тези мерзости, кой научи Папата да 
затваря благодатта на Исус Христос в мастило и хартия, благодат, която Господ е 
благоволил да раздава чрез словото на Благовестието? Несъмнено едно от двете е 
лъжливо: или Божието Благовестие, или индулгенциите. Павел свидетелствува, че 
Христос ни е даден в Благовестието с цялото изобилие на небесни благословение, с 
всички Негови заслуги, всяка Негова правда, мъдрост и благодат без изключение, 
когато казва, “И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; 
молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, Който за нас направи грешен Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога” (2 Кор. 5:20, 21). 
И всички вярващи знаят какво означава “общението” (κοινωνια) на Христос, което 
според същия Апостол (1 Кор. 1:9) ни се дава в Благовестието. Обратно, 
индулгенциите, като извличат някаква част от благодатта на Христос от оръжейницата 
на Папата, я ограничават до мастило, хартия и до определени места, но я разделят от 
Божието Слово. 

Когато изследваме произхода на това извращение, то произхожда от това, че 
когато в старо време удовлетворенията, налагани върху каещите се, са били 
непоносимо строги, онези, които са се чувствували прекомерно утежнени, са молели 
Църквата са намаление на наказанието. Даденото опрощение се е наричало 
индулгенция. Но тъй като те са прехвърлили удовлетворенията към Бога, и са ги 
нарекли обезщетения, чрез които хората се откупват от Божията справедливост, по 
същия начин са прехвърлили и индулгенциите, представяйки ги като изкупително 
средство, което ни освобождава от заслуженото наказание. Богохулствата, за които 
говорим, са били замислени с такова безочие, без да има каквито и да е основания за 
тях. 



(Опровержение на учението за чистилището чрез обяснение на текстовете от 
Писанието, привеждани в негова подкрепа, 6-10) 

6. Опровержението на учението за чистилището е необходимо 

Сега тяхното чистилище няма да ни създаде големи трудности, тъй като с тази 
брадва ние вече сме го отсекли, съборили и сме го изкоренили из основа. Не мога да се 
съглася с някои, които смятат, че по този предмет трябва да се преструваме и да не 
споменаваме чистилището, от което (както те казват) възникват яростни спорове и не 
може да се придобие много назидание. Самият аз мисля, че е правилно да пренебрегнем 
техните лудости, ако те не водеха до такива тежки последствия. Но тъй като много хора 
са учени на чистилището, и то всекидневно бива подкрепяно с нови богохулства; тъй 
като произвежда много тежки престъпления, със сигурност то не трябва да бъде 
оставен без внимание фактът, колкото и да е прикриван за известно време, че без 
никаква власт от Божието Слово то е било измислено от лекомислено безочливо 
безумие, че подкрепата за него идва от лъжливи откровения, от хитрини на Сатана, и че 
определени текстове от Писанието са били съзнателно изкривени, за да го подкрепят. 
Но Господ не понася човешкото безумие да се налага върху скритите решения на 
Неговите съдби; Той е издал строга забрана против пренебрегването на Неговия глас и 
против запитването на мъртвите (Вт. 18:11), и не позволява Неговото Слово да бъде 
така злобно замърсявано. 

Да приемем, че се съгласим, че всичко това може да бъде търпяно за известно 
време като нещо маловажно; но когато умилостивението за греховете се търси на друго 
място, а не в кръвта на Христос, и удовлетворението се прехвърля на други, 
мълчанието би било гибелно. Затова сме задължени да издигнем високо гласа си и да 
викаме, че чистилището е смъртоносно оръжие на Сатана; че то принизява кръста на 
Христос; че създава нетърпима обида срещу Божията милост; че подкопава и 
унищожава нашата вяра. Защото какво е това чистилище, освен удовлетворение за 
греха, плащано след смъртта от душите на мъртвите? Затова когато тази идея за 
удовлетворението е опровергана, с това самото чистилище бива напълно унищожено. 
Но ако от това, което по-горе казахме, е съвършено ясно, че кръвта на Христос е 
единственото удовлетворение, умилостивение и очистване за греховете на вярващите, 
какво остава освен да твърдим, че чистилището е само богохулство, ужасно 
богохулство против Христос? Не казвам нищо за светотатствата, с които то бива 
всекидневно защитавано, престъпленията които поражда в религия, и другите 
безбройни злини, които виждаме да текат от този извор на безбожието. 

7. Въображаеми доказателство за чистилището от Евангелията 

Може би си заслужава да изтръгнем от техните ръце онези текстове от 
Писанието, за които те имат навика лъжливо и нечестиво да се хващат. 

Когато Господ заявява, че грехът против Святия Дух няма да бъде простен нито 
в този свят, нито в идещия, Той според тях показва, че в идещия свят също има 
прощаване на грехове. Но кой не вижда, че тук Господ говори за вината за греха? Но 
ако е така, какво общо има това с тяхното чистилище, като виждаме, че те не отричат, 
че вината за тези грехове, чието наказание бива изкупено, бива простена в настоящия 
живот? За да не би, обаче, да продължат да възразяват, ще дадем по-ясно решение. Тъй 
като намерението на Господа е да отсече от това позорно нечестие всяка надежда за 



прошка, Той не счете за достатъчно да каже, че то никога няма да бъде простено, но 
като разширение на аргумента използва разграничение, в което включва както 
осъждението, което съвестта на всеки човек произнася в настоящия живот, така и 
крайният съд, който ще бъде публично заявен при възкресението; както ако каже, 
Пазете се от този нечестив бунт, както бихте се пазели от незабавно унищожение; 
защото онзи, който целенасочено се стреми да угаси предложената му от Духа 
светлина, няма да получи прошка нито в този живот, която се дава на грешниците за 
покаяние, нито в последния ден, когато Божиите ангели ще отделят овцете от козите и 
небесното царство ще бъде очистено от всичко, което съблазнява (ср. Мат. 25:32-3). 

Следващият текст, който те привеждат, е притчата в Матей: “Спогаждай се с 
противника си по-скоро, докато си на пътя с него към съдилището, да не би 
противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя, и да 
бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам, докато не 
изплатиш и последния кодрант” (Мат. 5:26). Ако в този текст съдията е Бог, 
противникът е дяволът, служителят е ангел, а затворът е чистилището, тогава се 
предавам. Но ако всеки човек вижда, че тук Христос възнамерява да покаже на колко 
много опасности и злини излагат себе си онези, които упорито държат на своето си, 
вместо да се задоволят с това, което е добро и справедливо, за да може по-силно да 
увещае Своите последователи към единство, аз питам, къде откриваме тяхното 
чистилище? 

8. От Филипяни, Откровение и 2 Макавеи 

Те търсят аргумент в текста, в който Павел заявява, че всичко ще се преклони 
пред Христос, “небесните и земните и подземните” (Фил. 2:10). Те приемат за даденост, 
че “подземните” не може да означава онези, които са осъдени на вечно осъждение, и 
единственият възможен извод е, че това трябва да са душите в чистилището. Тази 
логика не би била погрешна, ако под “преклоняване” Апостолът имаше предвид 
истинско поклонение; но тъй като той просто казва, че Христос е получил господство 
над всички създания, какво ни пречи да приемем “подземните” като демоните, които 
определено ще бъдат доведени пред Божия съдийски престол, за да признаят своя 
Съдия със страх и трепет? На друго място самият Павел тълкува същото пророчество 
по този начин: “Ние всички ще застанем пред Божието съдилище. Защото е писано: 
Заклевам се в живота Си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен, и 
всеки език ще изповяда Бога” (Рим. 14:10, 11). 

Но не можем по този начин да тълкуваме това, което се казва в Откровение: “И 
всяко създание, което е на небето, и на земята и под земята, и по морето и всичко, 
каквото има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето 
благословение и почит, слава и господство до вечни векове” (Откр. 5:13). С готовност 
признавам това; но според тях какви създания са изброени тук? Абсолютно сигурно е, 
че са обхванати както разумните, така и неразумните създания. Така това, което се 
твърди тук, е, че всяка част от вселената, от най-високия връх на небето до самия 
център на земята, всяко нещо по своя начин, прогласява славата на Създателя. 

Няма да благоволя да отговарям на текста, който те привеждат от историята на 
Макавеите (1 Макав. 12:43), за да не изглежда, че включвам тази книга сред 
каноничните книги. Но Августин я бил приемал за канонична. Първо, с каква степен на 
доверие? “Юдеите,” казва той, “не гледат на книгата на Макавеите по същия начин 



както на Закона, Пророците и Псалмите, за които Господ свидетелствува като 
свидетели за Него, казвайки, Не трябва ли да се изпълни всичко писано за Мен в 
Закона, Псалмите и Пророците? (Лука 24:44). Но ако тази книга бъде четена или 
слушана трезво, тя не е приета напразно от Църквата.” Но пък Йером без колебание 
заявява, че тя няма никакъв авторитет в установяването на правилното учение; и от 
древната малка книжка, De Expositione Symboli, която носи името на Киприан, е ясно, 
че тя не е била приемана в древната Църква. И защо да споря тук напразно? Като че ли 
самият автор не показва достатъчно доколко трябва да му се доверяваме, когато накрая 
иска прошка за всяко нещо, което не е изразил правилно (2 Макав. 15:38). Онзи, който 
признава, че неговите писания се нуждаят от такава прошка, определено заявява, че те 
не са думи на Святия Дух. Можем да добавим, че благочестието на Юда бива 
похвалено не поради друга причина, а за това, че има твърда надежда в крайното 
възкресение, като изпраща в Ерусалим своите дарове за мъртвите. Защото писателят на 
историята не представя това действие като плащане на цена за изкупление, а само като 
съучастие във вечния живот с другите светии, които са паднали за своята страна и вяра. 
Наистина, това действие не е лишено от суеверие и заблудена ревност; но е направо 
идиотщина да се продължават жертвите на Закона за нас, като виждаме, че биваме 
уверени, че използваните тогава жертви са престанали с идването на Христос. 

9. Важният текст в 1 Кор. 3 

Но изглежда, че в Павел те намират непобедима подкрепа, която не може да 
бъде така лесно преодоляна. Неговите думи са, “И ако някой гради на основата злато, 
сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна; 
защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще 
изпита работата на всеки каква е. Този, чиято работа, която е градил, устои, ще получи 
награда. А този, чиято работа изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но 
като през огън” (1 Кор. 3:12-15). Какъв огън е това, питат те, ако не е огънят на 
чистилището, чрез който се изличават замърсяванията от греха, за да може човекът да 
влезе в Божието царство? Но повечето от Бащите дават друго тълкувание, а именно, 
скръбта на кръста, чрез която Господ изпитва Своите хора, за да не останат задоволени 
със замърсяванията на плътта. Това е много по-вероятно от измислицата за някакво 
чистилище. Но аз не съм съгласен и с тях, защото смятам, че виждам много по-сигурен 
и по-ясен смисъл на този текст. 

Но преди да го представя, бих искал те да ми отговорят дали смятат, че 
Апостолът и всички светии трябва да преминат през този огън на чистилището? Знам, 
че ще отговорят с “не”; защото би било твърде нелепо да се твърди, че де изисква 
очистване за онези, чиито заслуги в излишък според тях могат да се предават на всички 
членове на Църквата. Но Апостолът твърди именно това; защото не казва, че само 
делата на определени хора, а че делата на всички хора ще бъдат изпитани. И това не е 
мой аргумент, а аргумент на Августин, който по този начин опровергава това 
тълкуване. И което прави нещата още по-нелепи, той не казва, че ще преминат през 
огън за определени дела, но че дори да са назидавали Църквата с най-висша вярност, те 
ще получат своята награда едва след като техните дела са изпитани през огън. 

Първо виждаме, че Апостолът използва метафора когато нарича човешките 
учения дърво, сено и слама. Основанието за тази метафора е очевидно, а именно, че 
както дървото бива погълнато и унищожено в огъня, така и тези учения няма да могат 
да издържат, когато бъдат изпитани. Нещо повече, всеки вижда, че изпитанието става 



чрез Божия Дух. Така, като проследява метафората и наглася нейните части една към 
друга, той нарича изпитанието от Святия Дух с думата “огън.” Защото както среброто и 
златото, когато бъдат приближени до огъня, дават все по-силно доказателство за своята 
истинност и чистота, така Господната истина, колкото по-строго бива подложена на 
духовно изследване, толкова повече потвърждава своя авторитет. Както сеното, 
дървото и сламата, когато бъдат поставени в огън, биват веднага погълнати, така 
човешките измислици, които не са основани върху Божието Слово, не могат да 
издържат на изпитанието на Святия Дух, но веднага се предават и изчезват. Накратко, 
ако лъжливите учения биват сравнявани с дърво, сено и слама, защото както дървото, 
сеното и сламата те биват изгорени от огъня и стават само за унищожение, макар че 
истинското унищожение се извършва само от Господния Дух, следва, че Духът е 
огънят, чрез който ще бъдат изпитани. Павел нарича това доказателство Господния ден; 
използвайки едно често срещано понятие в Писанието. За Господния ден се казва, че се 
случва винаги, когато Господ по някакъв начин изявява Своето присъствие на хората, 
като специално се казва, че Неговото лице блести, когато се изявява Неговата истина. 
Сега доказахме, че Павел няма никаква идея за някакъв друг огън освен огъня на 
Святия Дух. 

Но как онези, които понасят загубата на своята работа, биват спасени през огън? 
Не е трудно да се разбере това, ако разберем за какъв вид хора говори той. Защото той 
ги нарича строители на Църквата, които, запазвайки правилната основа, изграждат 
върху нея различни материали; тоест които, без да изоставят главните и задължителни 
членове на вярата, грешат в малки и по-безопасни неща, смесвайки своите измислици с 
Божието Слово. Аз казвам, че такива хора трябва да претърпят загуба на своята работа 
чрез унищожаването на техните измислици. Но самите те биват спасени като през огън; 
тоест, не че тяхното невежество и заблуди са одобрявани от Господа, но че биват 
очистени от тях чрез благодатта и силата на Святия Дух. Затова всички онези, които са 
опетнили златната чистота на Божието Слово с мръсотията на чистилището, трябва 
неизбежно да претърпят загубата на своята работа. 

10. Позоваването на ранната Църква не може да помогне на романистите. 

Но вярата в него била съществувала от най-ранно време в Църквата. Павел 
отхвърля това възражение, когато, като включва дори своята епоха в изречението, 
заявява, че всички, които в изграждането на Църквата изграждат нещо, което не е 
съобразено с основата, ще претърпят загубата на своята работа (1 Кор. 3:11-15). 

Следователно, когато моите противници възразяват, че практиката за принасяне 
молитви за мъртвите съществува от хиляда и триста години, аз от своя страна ги питам, 
чрез какво слово от Бога, от какво откровение, от какъв пример е правено това? Защото 
тук не само липсват текстове от Писанието, но и в примерите на всички светии, за 
които четем, не се вижда нищо подобно. Имаме многобройни и понякога много дълги 
описания на техните ридания и погребални обичаи, но не се казва нито дума за 
молитви. Но колкото по-важно е едно нещо, толкова повече те би трябвало да говорят 
за него. Дори онези, които в древни времена са принасяли молитви за мъртвите, са 
видели, че те не са подкрепени от заповед от Бога или от законов пример. Тогава защо 
са си позволявали да го правят? Аз твърдя, че в това те са се подвеждали по човешки 
обичаи, и затова твърдя, че не трябва да подражаваме на това нещо. Вярващите не 
трябва да се занимават с никоя работа без твърдо убеждение за нейната почтеност, 
както Павел заповядва (Рим. 14:23); а това убеждение е задължително за молитвата. Но 



трябва да приемем, че са били повлияни от някаква причина; търсели са утеха от своята 
скръб, и е изглеждало жестоко да не дадат някакво свидетелство за своята любов към 
мъртвите, когато застават пред Божието присъствие. Всички от опит знаят колко 
естествено е за човешкия ум е това чувство. 

Традиционният обичай също е бил като факел, който е възпламенявал умовете 
на много хора. Знаем, че сред всички езичници и във всички времена се извършват 
определени ритуали по отношение на мъртвите, и че всяка година са били извършвани 
религиозни очиствания на техните души. Макар че Сатана е заблуждавал глупавите 
смъртни чрез тези шарлатанства, все пак средствата за заблуда са взети от един истинен 
принцип, а именно, че смъртта не е унищожение, а преминаване от този живот в друг. 
И не може да има съмнение, че самото суеверие винаги оставя езичниците без 
извинение пред Божието съдилище, защото не са били внимателни да се подготвят за 
този бъдещ живот, в който са вярвали според своята изповед. Така християните, за да 
не изглеждат по-лоши от езичниците, са се срамували да не отдават почит на умрелите, 
като че ли те са напълно унищожени. От това идва и тяхното злополучно прилежание; 
защото са смятали, че ще се изложат на голям позор, ако не осигурят погребални 
ритуали и дарения. Това, което е било въведено чрез извратено съревнование, 
постоянно е получавало нови допълнения, докато в крайна сметка най-висшата святост 
на папството се състои в подкрепата за страдащите мъртви. Но Писанието дава далеч 
по-добра и по-сигурна утеха, когато казва, “Благословени са мъртвите, които умират в 
Господа”; и добавя причината, “за да си починат от трудовете си” (Откр. 14:13). Ние не 
трябва да отпускаме любовта си дотам, че да установяваме извратен начин на молитва в 
Църквата. 

Със сигурност всеки човек с поне малко здрав разум лесно ще осъзнае, че 
всичко, което виждаме в древните писатели относно този предмет, е било зачитане на 
обществените обичаи и на невежеството на простите. Признавам, че и те самите са 
били отнесени в заблуда, тъй като нормалното последствие от безразсъдната наивност е 
заглушаването на разума. Между другото самите текстове показват, че когато 
препоръчват молитва за мъртвите, това става с доста колебание. В своите Изповеди 
Августин разказва, че неговата майка, Моника, ревностно е желаела да бъде 
споменавана винаги, когато се извършват тържествените ритуали на олтара; несъмнено 
това е било желание на една старица, което нейният син не е изпитал според 
Писанието, но от естествената си любов е искал другите да одобрят. Неговата книга, За 
грижите за мъртвите (Augustine, De Cura pro Mortals Agenda), е така изпълнена със 
съмнения, че нейната студенина е достатъчна за да угаси огъня на глупавата ревност. 
Ако някой, който твърди, че се грижи за мъртвите, се занимава само с вероятности, 
единственото следствие ще бъде да направи безразлични онези, които преди това са 
били привърженици. Единствената подкрепа за тази догма остава, че тъй като се е 
наложил обичаят на молитва за мъртвите, това задължение не трябва да бъде 
пренебрегвано. 

Но дори да приемем, че древните църковни писатели са смятали за набожно да 
се молим за мъртвите, ние трябва да спазваме едно правило, което никога не може да 
ни заблуждава, а именно, че не трябва да въвеждаме нищо от себе си в нашите молитви, 
но трябва да държим всички наши желания в покорство под Божието Слово, защото 
само на Бога принадлежи правото да постановява онова, което желае от нас да искаме. 
И така, тъй като целият Закон и Благовестието не съдържат и една сричка, която да 



насърчава правото да се молим за мъртвите, извращаване на молитвата е да отиваме по-
далеч, отколкото Бог заповядва. 

Но за да не би нашите противници да се похвалят, че имат подкрепата на 
древната Църква в своята заблуда, аз казвам, че има голяма разлика между тях и 
древната Църква. Те са извършвали възпоменание за мъртвите, за да не изглежда, че 
съвсем са ги забравили; но в същото време са признавали, че имат съмнения относно 
тяхното състояние; и със сигурност техните изявления относно чистилището показват, 
че са го смятали за нещо съмнително. Нашите противници настояват, че тяхното 
бълнуване относно чистилището трябва да се приема безспорно, като изповед на 
вярата. Онези внимателно и бегло само са препоръчвали своите мъртви на Господа, в 
общението на Святата вечеря. Тези днес постоянно подтикват към грижа за мъртвите, и 
чрез своето досадно проповядване я правят да изглежда като че ли е за предпочитане 
пред всички служения на любовта. 

Но за нас не би било трудно да приведем някои текстове от древните писатели, 
които ясно опровергават всички тези молитви за мъртвите, които са се използвали 
тогава. Такъв е текстът в Августин, в който той показва, че всички очакват възкресение 
на тялото и вечна слава, но че след смъртта има почивка за всеки, който я е заслужил. 
Затова той заявява, че всички праведни, също както Апостолите, Пророците и 
Мъчениците, веднага след смъртта се наслаждават на благословена почивка. Аз питам, 
ако това е тяхното състояние, от каква полза за тях са нашите молитви? 

Не казвам нищо за онези по-чудовищни суеверия, с които те заслепяват умовете 
на простите; и все пак те са неизброими, и някои от тях са така чудовищни, че не могат 
да бъдат прикрити с никакво покривало на почтеност. Нещо повече, не казвам нищо за 
онези най-срамни търгашества, които те извършват пред очите на затъпелия свят. 
Защото така никога не бих могъл да завърша; и дори без да ги изброявам, 
благочестивият читател ще открие тук достатъчно, за да утвърди своята съвест. 

   



Глава Шеста 

6. ХРИСТИЯНСКИЯТ ЖИВОТ. ЧРЕЗ КАКВИ АРГУМЕНТИ 
ПИСАНИЕТО НИ ПОДТИКВА КЪМ НЕГО. 

Тази и следващите четири глави говорят за Християнския Живот, и са така 
подредени, че могат да бъдат обобщени в две главни части. 
Първо, трябва да твърдим, че е общоприето, че никой човек не е християнин, ако не 
чувствува някаква специална любов към правдата, глава 6. 
Второ, по отношение на стандарта, по който всеки човек трябва да управлява своя 
живот, макар че той бива разглеждан само в глава 7, все пак за него говорят трите 
следващи глави. Защото тя показва, че християнинът трябва да изпълнява две 
задължения. Първо, тъй като спазването е толкова трудно, той се нуждае от най-
голямо търпение. Затова глава 8 изрично говори за ползата от кръста, а глава 9 ни 
призовава да размишляваме върху бъдещия живот. Накрая, глава 10 ясно показва, 
което спомага много за нашата цел, как трябва да използваме този живот и 
неговата утеха, без да злоупотребяваме с него. 

Шестата глава се състои от две части: 

I. Връзката между това разглеждане на Християнския Живот и учението за 
Новорождението и Покаянието, р. 1-3.  

II. Крайности, които трябва да избягваме:  
1. Осъждане на лъжливите християни, които отричат Христос чрез своите 

дела, р. 4.  
2. Макар и да не са достигнали съвършенство, християните не трябва да се 

отчайват, ако постигат всекидневен напредък в благочестие и праведност.  

Раздели. 

1. Връзката между тази глава и учението за Новорождението. Необходимостта от 
учението за Християнския Живот. Краткостта на това разглеждане. Методът на 
това разглеждане. Яснотата и неукрасената простота на моралната система на 
Писанието.  

2. Две части. Първо, лична святост.  
1. Заради Божията святост.  
2. Заради нашето общение с Неговите светии.  

3. Втора част, свързана с нашето Изкупление. Възхитителната морална система на 
Писанието. Пет особени подбуди или увещания към християнски живот.  

4. Порицаване на лъжливите християни, които се противопоставят на този живот.  
1. Те не са истински познали Христос.  
2. Благовестието не е ръководство за техните думи или дела.  
3. Не подражават на Учителя Христос.  
4. Искат да отделят Духа от Неговото Слово.  

5. Християните не трябва да губят надежда, ако:  
1. Приемат Божието Слово за свое ръководство.  
2. Искрено вършат правда.  
3. Според способностите си вървят в Господния път.  
4. Имат някакъв напредък.  
5. Устояват.  



1. План за това разглеждане 

Казахме, че целта на новорождението е да доведе живота на вярващите в 
съгласие и съзвучие с Божията правда, и така да потвърди осиновението, в което те са 
били приети като синове. 

Но макар че Законът съдържа в себе си този нов живот, чрез който Божият образ 
бива възстановен в нас, все пак, тъй като нашата леност има голяма необходимост от 
помощ и подтикване, ще бъде полезно да извлечем от Писанието истинско описание на 
тази промяна, за да не би някой, който има сърдечно желание за покаяние, да бъде 
отклонен поради ревността си. 

Нещо повече, аз осъзнавам, че като се заемам да описвам живота на 
християнина, навлизам в една голяма и обширна тема, която, ако бъде разгледана във 
всичките й части, е достатъчна да изпълни една голяма книга. Виждаме колко подробно 
Бащите представят своите увещания, когато разглеждат отделните добродетели. Те 
правят това не просто от бъбривост; защото каквато и да е добродетелта, която се 
заемете да похвалите, поради обширността на предмета вашето перо бива само така 
водено да добавя нови неща, че не изглежда да сте говорили достатъчно, ако не 
опишете всичко докрай. Но моето намерение в описанието на живота, което смятам да 
ви дам, не е да се отклоня да разглеждам конкретно всяка отделна добродетел и да се 
впусна в подробни увещания. Това трябва да се търси в писанията на други хора, и 
особено в Проповедите на Бащите. За мен ще бъде достатъчно да посоча метода, чрез 
който благочестивият човек може да се научи как правилно да подрежда своя живот, и 
накратко да положа някакво всеобщо правило, чрез което той правилно да управлява 
своето поведение. Вероятно някой ден ще намеря време за по-разширена беседа, или 
ще оставя други да извършат служението, за което аз не съм така подготвен. Аз имам 
естествена склонност към краткост, и може би моите опити към подробно описване 
няма да са успешни. Дори ако можех да спечеля най-висша похвала чрез многословие, 
едва ли бих бил склонен да опитвам, докато естеството на моя настоящ труд изисква от 
мен да разгледам едно просто учение с възможно по-голяма краткост. 

Както философите имат различни определения за правдивост и честност, от 
които те извличат конкретни задължения и цяла поредица от добродетели; така в това 
отношение Писанието не е произволно, а представя най-красива наредба, която е във 
всяко отношение по-сигурна от тази на философите. Единствената разлика е, че под 
влиянието на амбициите те постоянно се стремят към изящна яснота на наредбата, 
която да послужи като изява на техния гений, докато Божият Дух, учейки ни без 
престореност, не е така пристрастен към точния метод, и все пак, като спазва понякога 
някакъв метод, достатъчно ни показва това, което не трябва да пренебрегваме. 

2. Подбуди към християнски живот. 

Системата на Писанието, за която говорим, се стреми да постигне две главни 
цели. Първата е, че любовта към правдата, към която нямаме никаква естествена 
склонност, трябва да бъде посадена и въплътена в нашите умове. Втората е (виж глава 
2) да предпише правило, което ще ни възпира от отклоняване, когато следваме 
правдата. 



Писанието има многобройни възхитителни методи за препоръчване на правдата. 
В различни части на този труд вече са показани много от тях; но тук също ще 
разгледаме накратко някои от тях. С каква по-добра основа може то да започне, освен 
като ни напомни, че трябва да сме святи, защото “Бог е свят” (Лев. 19:1; 1 Пет. 1:16)? 
Защото когато сме били пръснати като изгубени овце, скитайки се из лабиринта на този 
свят, Той ни е върнал отново в Своята кошара. Когато се споменава нашият съюз с 
Бога, нека да помним, че святостта е връзката на този съюз; не че чрез заслугите на 
святостта идваме в общение с Него (ние трябва първо да дойдем при Него, за да можем, 
като сме изпълнени с Неговата святост, да Го следваме навсякъде), а защото е много 
важно за Неговата слава да няма общение с беззаконие и нечистота. Поради това Той 
ни казва, че това е целта на нашето служение, която винаги трябва да имаме пред очите 
си, ако искаме да сме верни на Божия призив. Защото какъв е смисълът да бъдем 
избавени от нечестието и замърсяването на света, в който сме хвърлени, ако си 
позволяваме през целия си живот отново да се въргаляме в тях? Освен това, в същото 
време биваме увещавани, че ако искаме да бъдем приети като хора на Господа, трябва 
да обитаваме святия град Ерусалим; а би било грях за жителите на този град да го 
омърсяват с нечестие, тъй като Бог го е осветил за Себе Си. Оттук идват и изразите, 
“Кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее на Твоя свят хълм? Онзи, който ходи 
незлобливо, и който върши правда” (Пс. 15:1, 2; 24:3, 4); защото светилището, в което 
Той обитава, определено не трябва да бъде като нечист обор. 

3. Християнският живот има своята най-силна подбуда към Божието дело 
чрез личността и изкупителното дело на Христос 

За да ни подбуди по-силно, Писанието изявява Бога Баща, Който, като ни е 
примирил в Себе Си чрез Своя Помазаник, е отпечатал върху нас Неговия образ, с 
който трябва да бъдем съобразени (Рим. 5:4). Сега нека някой да дойде и да ми покаже 
по-превъзходна система при философите, които си мислят, че само те имат правилна и 
подредена философска система. Когато отправят превъзходни увещания към 
добродетелност, те само могат да ни кажат да живеем съобразно естеството. Писанието 
черпи своите увещания от истинския извор, когато не само ни заповядва да 
управляваме живота си според неговия Създател, Бога, на Когото принадлежи животът; 
но като ни показва, че сме се изродили от нашия истински произход, а именно, Закона 
на нашия Създател, добавя, че пред нас е представен като пример Христос, чрез Когото 
сме върнати в Божието благоволение, Чийто образ трябва да бъде изобразен в нашия 
живот. Кое може да бъде по-ефективно от това? Какво повече от това можете да 
желаете? Ако Господ ни приема за Свои синове при условието, че нашият живот ще 
бъде изобразяване на Христос, Посредника на нашето осиновение, тогава, ако не се 
посветим и покорим на правдата, ние не само се бунтуваме против нашия Създател с 
върховно вероломство, но също и се отричаме от самия Спасител. 

Тогава Писанието намира материали за увещание от изброяване на всички 
Божии благословения и на всяка част на нашето спасение. След като Бог е изявен като 
наш Баща, ние трябва да бъдем изобличени за крайна неблагодарност, ако не изявяваме 
себе си като Негови синове. След като Христос ни е очистил чрез Своята кръв и ни е 
предал това очистване чрез кръщението, би било непочтено ние да се въвличаме в ново 
омърсяване. След като Той ни е присадил в Своето тяло, ние, които сме Негови 
членове, трябва да сме внимателни да не си навлечем някаква мръсотия или петно. 
След като Той, Който е наша Глава, се е възнесъл в небето, ние трябва да оттеглим 
нашата привързаност от земята и с цяла душа да се стремим към небето. След като 



Святият Дух ни е осветил като храмове на Господа, ние трябва да се стремим да 
изявяваме Божията слава и да внимаваме да не се омърсим с нечистотата на греха. След 
като нашата душа и тяло са определени за небесно безсмъртие и неувяхващ венец, ние 
трябва искрено да се борим да ги пазим чисти и незамърсени до Господния ден. Според 
мен това са най-сигурните основи на добре управлявания живот, и напразно ще търсите 
нещо подобно при философите, които в своята похвала за добродетелта никога не 
отиват по-далеч от естественото човешко достойнство. 

4. Християнският живот не е въпрос на говорене, а на вътрешните части на 
сърцето. 

Това е мястото да се обърна към онези, които нямат нищо от Христос освен 
името и белега, искат да бъдат наричани християни. Как се осмеляват да се хвалят с 
това свещено име? Никой няма общение с Христос освен онези, които са придобили 
истинско познание за Него от Благовестието. Апостолът отрича, че някой истински е 
познал Христос, ако не се е научил да съблече “стария човек, който тлее по 
измамителните страсти,” и да облече Христос (Еф. 4:22). Така те биват изобличени за 
това, че лъжливо и неправедно се преструват, че имат познание за Христос, каквото и 
да е многословието и красноречието, с което говорят за Благовестието. Учението не е 
въпрос на говорене, а на живот; не се осъзнава само чрез разума и паметта, както 
другите области на познанието; но се приема само когато обхване цялата душа и 
намери своето обиталище и място в най-вътрешните части на сърцето. Затова нека те 
или да престанат да обиждат Бога като се хвалят, че са това, което не са, или да се 
държат като достойни ученици на своя Божествен Учител. Ние започнахме с учението, 
в което се съдържа нашата вяра, тъй като от него започва нашето спасение; но то трябва 
да проникне в гърдите и да премине в поведението, и така да ни преобрази в себе си, че 
да не остане безплодно. Ако философите биват основателно оскърбени и гонят от 
своето общество онези, които макар да изповядват привързаност към наука, която ми 
трябвало да управлява тяхното поведение, я превръщат в обикновена многословна 
софистика, колко по-голямо основание имаме ние да отхвърляме онези нескопосани 
софисти, които се задоволяват Благовестието само да играе по устните им, докато то 
трябва със своето действие да проникне в най-вътрешните чувства на сърцето, да се 
вкорени в душата и да изпълни целия човек сто пъти повече от безплодните беседи на 
философите? 

5. Несъвършенството и растежът на християнския живот 

Аз не настоявам, че животът на християнина трябва да не изобразява нищо 
друго освен съвършеното Благовестието, макар че това е желателно и трябва да се 
стремим към него. Не настоявам на евангелско съвършенство толкова строго, че да 
откажа да призная за християнин онзи, който не го е постигнал. Така всички биха били 
изключени от Църквата, тъй като няма човек, който да не е много далеч от това 
съвършенство, а и много хора, които са постигнали поне малък напредък, ще бъдат 
незаслужено отхвърлени. 

Тогава какво? Нека да поставим това съвършенство пред погледа си като цел, 
към която трябва непрекъснато да се стремим. Нека да го приемем като попрището, 
към което трябва да тичаме. Защото не можете да се пазарите с Бога, като приемате 
само част от това, което Неговото Слово заповядва, а пропускате това, което не ви е 
изгодно. Защото на първо място Бог неизменно заповядва почтеност като главна част 



от Неговото поклонение, като почтеност означава единен ум, свободен от лицемерие и 
измислици, като обратното на двойнствен ум; както казахме, духовното начало на 
добрия живот е когато вътрешните чувства са искрено посветени на Бога, на вършене 
на святост и правда. 

Но като виждаме, че в този земен затвор на тялото никой човек няма достатъчно 
сила да следва своя път с прилежно усърдие, като повечето хора са така подтиснати от 
слабост, че като се колебаят, спират и пълзят по земята, напредват само малко, нека 
всеки един от нас да се старае според скромните си способности да следва това 
пътуване, след като го е започнал. Никой не върви така зле, че да не постига 
всекидневно поне малък напредък. Затова нека не преставаме да вършим това, да 
постигаме всекидневен напредък в Господния път; и нека не се отчайваме от малката 
степен на успех. Колкото и малък да е напредъкът в сравнение с това, което бихме 
желали, нашият труд не е изгубен, когато днес е по-добре от вчера, ако с истинска 
решимост държим на своята цел и се стремим към нашето поприще, не говорим 
ласкателства за самите себе си, не се впускаме в нашите пороци, а непрекъснато се 
стремим да бъдем по-добри, докато стигнем до самата доброта. Ако през целия си 
живот се стремим и следваме целта, в крайна сметка ще я постигнем, когато 
освободени от немощта на плътта бъдем приети в пълно общение с Бога. 

   



Глава Седма 

7. ОБОБЩЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ. ЗА 
СЕБЕОТРИЧАНЕТО. 

Частите на тази глава са: 

I. Правилото, което ни позволява да не се отклоняваме в стремежа към правдата, 
изисква две неща, а именно, човекът, като изостави своята собствена воля, да се 
посвети изцяло в служение на Бога; откъдето следва, че не трябва да търсим 
своето си, а Божието, р. 1, 2.  

II. Описание на това обновяване или на християнския живот, взето от Посланието 
към Тимотей, и правилно обяснено в няколко определени точки, р. 3 до края.  

Раздели. 

1. Разглеждане на второто главно разделение по отношение на християнския 
живот. Начало и обобщение. Двойно значение.  

1. Ние не сме свои си. Това по отношение на плодовете и на употребата. 
Това е неизвестно на философите, които поставят разума на престола на 
Святия Дух.  

2. Тъй като не сме свои си, трябва да се стремим към Божията слава и да се 
покоряваме на Божията воля. На учениците на Христос се препоръчва 
себеотричане. Този, който го отрича, заблуден или от гордост, или от лицемерие, 
се е втурнал към унищожение.  

3. Три неща трябва да бъдат следвани, и две неща трябва да бъдат избягвани в 
живота. Трябва да бъдат избягвани нечестието и светските страсти. Трябва да 
бъдат следвани трезвостта, справедливостта и благочестието. Подбуда към 
правилно поведение.  

4. Себеотричането е обобщението на Павловото учение. Недостатъците в нас, 
които затрудняват това. Лекарствата за тези недостатъци.  
1. Подтискане на амбициите.  
2. Приемане на смирението.  
3. Похвала на искреността.  
4. Запазване на взаимната любов.  
5. Искрено развиване на умереността.  

5. Предимствата от това да издигаме нашия ближен. Тук себеотричането е най-
необходимо, и все пак най-трудно. Двойно лекарство за това.  

1. Ползите за нас са за общата полза на Църквата.  
2. Трябва да правим всичко, което можем, в полза на нашия ближен. Това се 

вижда от сравнението от частите на човешкото тяло. Това задължение за 
обич е основано върху Божията заповед.  

6. Любовта трябва да бъде придружавана от търпение и доброта. Трябва да 
виждаме Божия образ в нашите ближни, и особено в онези, които са от 
семейството на верните. От това следват четири аргумента, които опровергават 
всички възражения. Опровержение на едно често срещано възражение.  

7. Християнският живот не може да съществува без любов. Лекарства за пороците, 
които се противят на любовта.  
1. Милост.  
2. Смирение.  



3. Скромност.  
4. Прилежност.  
5. Постоянство.  

8. Себеотричането по отношение на Бога трябва да води към спокойствие и 
търпение.  
1. Ние винаги сме подчинени на Бога.  
2. Трябва да избягваме алчността и амбициите.  
3. Трябва да очакваме всяко преуспяване само от Божиите благословения и 

изцяло да зависим от Бога.  
9. Не трябва да желаем богатство или почести без Божието благословение, нито да 

следваме пътищата на нечестивите. Трябва да прехвърлим всяка наша грижа на 
Бога и никога да не завиждаме за благосъстоянието на другите.  

10. Трябва изцяло да посветим себе си на Бога. Необходимостта от това учение. 
Различни използвания на скръбта. Езическата злоупотреба и извратеност.  

(Християнската философия на избягване на света и себеотричане; ние не 
принадлежим на себе си, а на Бога, 1-3) 

1. Ние не сме господари сами на себе си, а принадлежим на Бога 

Макар че Божият Закон съдържа възхитително подредено правило за поведение, 
на нашия Божествен Учител беше угодно да обучава Своите хора чрез един по-добър 
метод на правилото, което е заповядано в Закона; и водещият принцип в този метод е, 
че задължение на вярващите е да представят своите “тела в жертва жива, свята, 
благоугодна на Бога,” като тяхно духовно служение (Рим. 12:1). От това следва 
увещанието: “И недейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез 
обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е 
добро, угодно на Бога и съвършено.” Централната идея е, че ние сме обречени и 
посветени на Бога, и следователно отсега нататък не трябва да мислим, говорим, 
замисляме или действуваме за нещо друго освен за Неговата слава. Това, което Той е 
направил свято, не може да се използва за несвято нещо, без това да е тежка обида 
против Него. 

Но ако ние не сме свои си, а на Господа, веднага става ясно кои заблуди трябва 
да избягваме и към какви цели трябва да бъде насочен нашият живот. 

Ние не сме свои си; следователно, нашият разум или воля не трябва да 
управляват нашите действия и намерения. Ние не сме свои си; следователно, нека да не 
правим наша цел да се стремим към това, което е приятно за нашето плътско естество. 
Ние не сме свои си; следователно, доколкото е възможно нека да забравим себе си и 
нашите си неща. 

От друга страна, ние сме Божии; следователно, нека да живеем и да умираме за 
Него (Рим. 14:8). Ние сме Божии; следователно, нека Неговата мъдрост и воля да 
управляват всички наши действия. Ние сме Божии; следователно, нека всяка част от 
нашия живот да бъде насочена към Него като единствено законна цел. Колко голяма е 
мъдростта на онзи човек, който, като знае, че не е свой си, е отнел от своя разум властта 
и управлението над себе си, за да ги даде на Бога! Защото както най-сигурният 
източник на унищожение за хората е да се покоряват на самите себе си, така 



единственото безопасно пристанище е да нямат друга воля или друга мъдрост освен да 
следват Господа навсякъде, където ги води. 

Затова нека първата стъпка да бъде да изоставим себе си и да посветим цялата 
сила на нашите умове в служение на Бога. Под служение имам предвид не само това, 
което се състои в словесно подчинение, но това, чрез което умът, съблякъл своите 
плътски чувства, вътрешно се покорява на призива на Божия Дух. Това преобразяване 
(което Павел нарича обновяване в ума, Рим. 12:2; Еф. 4:23), макар да е истинският вход 
към живота, е било непознато на всички философи. Те дават властта над човека само на 
разума, като си мислят, че само разумът трябва да бъде слушан; накратко, те му 
приписват единствена власт над поведението. Но християнската философия изисква 
разумът да отстъпи и да се покори напълно на Святия Дух, така че човекът вече не 
живее, а Христос живее и царува в него (Гал. 2:20). 

2. Себеотричане чрез посвещение на Бога 

От това следва и другият принцип, че не трябва да търсим своята си, а Божията 
воля, и да действуваме така, че да увеличаваме Неговата слава. Нашата мъдрост е 
голяма, когато почти забравяйки себе си и уверено изоставяйки нашия собствен разум, 
ние вярно прилежаваме да се покоряваме на Бога и на Неговите заповеди. Защото 
когато Писанието ни заповядва да изоставим личната загриженост за самите себе си, то 
не само съблича от нашите умове прекомерния копнеж към богатство, власт или 
човешки почести, но и изкоренява всякакво желание и жажда за светска слава и 
всякакви други тайни напасти. Наистина, християнинът трябва да бъде така обучен и 
подготвен, че да осъзнава, че през целия си живот ще трябва да служи на Бога. По тази 
причина, като довежда всичко до волята и стандартите на Бога, той прилежно ще 
съсредоточава целия си ум в Него. Защото онзи, който се е научил да гледа към Бога 
във всичко, което прави, в същото време бива отклонен от всички суетни мисли. Това е 
себеотричането, което Христос така силно внушава на Своите ученици от самото 
начало (Мат. 16:24), което, след като обхване ума, не оставя място за гордост, 
показност и себеизява; нито за алчност, похот, разпуснатост, страх или други пороци, 
които се пораждат от себелюбието. Обратното, там, където това себеотричане не 
царува, човекът се отпуска безсрамно в най-низшите пороци; или ако има някаква 
видима добродетел, тя бива опорочена от извратен копнеж за почести. Ако можете, 
покажете ми поне един човек, който без да се е отрекъл от себе си в покорство на 
Господната заповед, е склонен да върши добро заради самото добро. Онези, които не са 
се отрекли от себе си, следват доброто само заради похвалата. Философите, които най-
силно спорят, че добродетелта трябва да бъде желана заради самата себе си, са така 
изпълнени с надменност, че става очевидно, че се стремят към добродетел не заради 
друго, а като основание да се впуснат в гордост. Затова, Бог не само не се наслаждава 
от тези ловци на обществени почести с тяхната надутост, че заявява, че те вече са 
получили своята награда в този свят (Мат. 6:2), и че блудниците и бирниците са по-
близо от тях до небесното царство (Мат. 6:2). Все още не сме обяснили достатъчно 
колко големи и многобройни са препятствията, които възпират човека в следването на 
правдата, когато той не се е отрекъл от себе си. Старата поговорка е вярна: В човешката 
душа има свят на нечестие. Не можете да намерите друго лекарство против това, освен 
да се отречете от себе си, да отхвърлите своя собствен разум и да насочите целия си ум 
към следването на онези неща, които Господ изисква от вас, и към които трябва да се 
стремите само защото са угодни на Него. 



3. Себеотричането според Тит 2 глава 

В друг текста Павел дава едно наистина кратко, но по-ясно описание на всяка от 
частите на добре подредения живот: “Защото се яви Божията благодат, спасителна за 
всички хора, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем 
разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, очаквайки благословената 
надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, Който даде 
Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си хора за Свое 
притежание, ревностни за добри дела” (Тит 2:11-14). След като ни представя Божията 
благодат, за да ни съживи и да направи път за Неговото истинно поклонение, той 
премахва двете най-големи препятствия, които са на нашия път, а именно, нечестието, 
към което по естество сме склонни, и светските страсти, които са още по-големи. Под 
нечестие той включва не само суеверието, но и всичко, което се различава от истинския 
страх от Бога. Светските страсти са равнозначни на плътските страсти. Така, по 
отношение на двете плочи на Закона, той ни заповядва да оставим настрана нашия ум и 
да отречем всичко, което нашият разум и воля ни заповядват. След това той свежда 
всички наши житейски действия до три клона, трезвост, праведност и благочестие. 
Трезвостта несъмнено означава както целомъдрие и умереност, така и чисто и скромно 
използване на земните блага, и търпеливо понасяне на нуждата. Праведността обхваща 
всички задължения на справедливостта, на всеки дължимото. Следва благочестието, 
което ни отделя от замърсяването на света, и ни свързва с Бога в истинска святост. 
Тези, когато бъдат свързани в неразделна връзка, съставляват пълното съвършенство. 
Но тъй като нищо не е по-трудно от това да кажем сбогом на плътското пожелание, да 
подчиним или дори да се отречем от нашите похоти, да се посветим на Бога и на 
нашите братя и да водим ангелски чист живот сред замърсяването на света, Павел, за да 
освободи нашия ум всякакво вплитане, ни припомня надеждата за благословеното 
безсмъртие, и вярно ни подтиква да се борим, защото както Христос веднъж се яви като 
наш Изкупител, така при Своето последно идване ще завърши напълно спасението, 
придобито от Него. И по този начин той разсейва всички капани, които са поставени по 
нашия път и ни пречат да се стремим към небесната слава; и дори ни казва, че трябва да 
бъдем странници в света, за да успеем да придобием небесното наследство. 

(Принципът на себеотричането в нашите отношения с нашите ближни, 4-7) 

4. Себеотричането ни дава правилното отношение към нашите ближни 

Нещо повече, от тези думи виждаме, че себеотричането се отнася отчасти към 
хората, и отчасти (по-специално) към Бога (раздели 8-10). 

Защото когато по отношение на нашите ближни Писанието ни заповядва да 
почитаме тях над себе си и искрено да се трудим за тяхната полза (Рим. 12:10; Фил. 
2:3), то ни дава заповеди, които нашият ум е напълно неспособен да спазва, докато не 
бъдат подтиснати неговите естествени чувства. Защото ние всички така сляпо се 
втурваме към себелюбието, че всеки смята, че има добра причина да издига себе си и да 
презира другите. Ако Бог ни е дал нещо, от което няма нужда да се покайваме, ние 
започваме да уповаваме на това нещо и незабавно се възвеличаваме, и не само се 
надуваме, но и почти се пръскаме от гордост. Пороците, с които изобилствуваме, ние 
внимателно крием от другите и ласкателно ги представяме пред себе си като дребни и 
незначителни, и дори понякога ги прегръщаме като добродетели. Когато същите 
качества, на които се възхищаваме, се виждат и в другите, дори да са превъзхождащи, 



ние, за да не бъдем принудени да ги признаем, лъжливо ги принизяваме и клеветим; по 
същия начин, когато става въпрос за пороци, като не се задоволяваме със строго и 
добронамерено порицание, ние прилежно ги преувеличаваме в другите. От това идва 
дързостта, с която всеки човек, като че ли е избавен от общата участ, се стреми да 
издигне себе си над своя ближен, уверено и горделиво презира другите или поне гледа 
на тях като на по-нисши от него. Бедният се подчинява на богатия, плебеят на 
благородника, слугата на господаря, неученият на учения, и все пак всеки вътрешно 
поддържа някаква представа за своето собствено превъзходство. 

Така всеки, като ласкае сам себе си, установява някаква царство в себе си; 
надменните, за да задоволят себе си, хвърлят порицания върху мислите и действията на 
другите хора, и когато възникне спор, се изявява пълната отрова. Много хора носят в 
себе си някаква степен на кротост, докато всичко при тях върви гладко и приятно, но 
колко малко са онези, които, като бъдат ужилени и раздразнени, запазват същия тон на 
умереност? За това няма друго лекарство освен да бъдат изтръгнати из корен тези най-
отровни вредители, себелюбието и стремежът към налагане 
(φιλονεικιας και φιλαυτιας). Това прави учението на Писанието. Защото то ни учи да 
помним, че дарбите, с които Бог ни е дарил, не са наши, а незаслужени дарове от Него, 
и че онези, които се гордеят с тях, показват своята неблагодарност. “Кой те прави да се 
отличаваш от другите?” казва Павел. “И какво имаш, което да не си получил? Но ако си 
го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?” (1 Кор. 4:7). 

Затова нека пазим себе си смирени чрез прилежно изследване на нашите грешки. 
Така няма да остане нищо, което да издува нашата гордост, но ще има много, което да я 
подтиска. И отново, заповядано ни е, винаги когато виждаме Божиите дарби в другите, 
така да почитаме и уважаваме дарбите, че и да почитаме онези, на които са дадени. Ако 
Бог е благоволил да им даде такава почит, за нас би било непочтено да ги лишаваме от 
нея. След това ни се казва да не обръщаме внимание на техните грешки, наистина, не да 
ги насърчаваме като ги ласкаем, но не и поради тях да обиждаме онези, на които трябва 
да гледаме с почит и добронамереност. Така, относно всички, с които имаме някакви 
взаимоотношения, нашето поведение ще бъде не само умерено и скромно, но и 
дружелюбно и приятелско. Единственият начин, по който някога можете да постигнете 
истинска кротост, е сърцето ви да бъде изпълнено със смирено мнение за вас самите и с 
уважение към другите. 

5. Себеотричането води към практическа грижа за нашите ближни 

Колко е трудно да изпълняваме задължението да търсим доброто на нашия 
ближен! Ако не изоставите всяка мисъл за самите себе си и не престанете да бъдете 
сами себе си, никога няма да го постигнете. Как можете да изявявате онези дела на 
любовта, които Павел описва, ако не се отречете от себе си и не се посветите напълно 
на другите? “Любовта,” казва той (1 Кор. 13:4), “дълго търпи и е милостива; любовта не 
завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не 
се раздразнява, не държи сметка за зло” и т.н. Дори единственото ни задължение да 
беше да не търсим своето си, нашето естество не би имало и най-малката сила да го 
изпълни; то е така настроено към себелюбие, че няма лесно да позволи да изоставим 
себе си и нашите интереси, за да вършим интересите на другите, та дори доброволно да 
се откажем от нашите права и да ги предадем на другите. Но Писанието, за да ни 
доведе към това, ни напомня, че всичко, което получаваме от Господа, е дадено при 
условие да го използваме за общото добро на Църквата, и следователно законната 



употреба на всички наши дарби е добронамерено и щедро споделяне с другите. Не 
може да има по-сигурно правило, нито по-силно увещание за неговото спазване, 
отколкото когато биваме учени, че всички дарове, които притежаваме, са Божии 
вложения, поверени ни именно с цел да бъдат разпределяни за доброто на нашите 
ближни (ср. 1 Пет. 4:10). 

Но Писанието отива и по-далеч, когато оприличава тези дарби на различните 
части на тялото (1 Кор. 12:12). Никоя част не действува сама за себе си, нито за своя 
собствена употреба, но работи за другите части; нито придобива някаква друга полза от 
своето действие, освен това, което цялото тяло придобива общо. Така, каквото и да 
прави праведният човек, той е задължен да го прави за своите братя, без да се 
интересува от своя собствен интерес по някакъв друг начин, освен като се бори усилено 
за общото назидание на Църквата. Затова нека това да бъде нашият начин на показване 
на добра воля и любов, като разсъждаваме, че относно всичко, което Бог ни е подарил и 
с което можем да помогнем на нашия ближен, ние сме Негови настойници и сме 
задължени да даваме отчет за нашето настойничество; нещо повече, че единственият 
правилен начин на управление е този, който е управляван от любовта. По този начин не 
само ще съединим следването на ползата за нашия ближен с нашата собствена полза, но 
и ще направим нашата полза подчинена на ползата на нашия ближен. 

И за да не пропуснем да осъзнаем, че това е законът за правилното използване 
на всеки дар, който получаваме от Бога, Той още от старо време е постановил този 
закон дари за най-малките изрази на Неговата доброта. Той е заповядал първите 
плодове да Му бъдат принасяни като свидетелство от хората, че е нечестиво да жънат 
някаква полза от блага, които преди това не са били посветени на Бога (Изх. 22:29; 
23:19). Но ако Божиите дарове не са осветени преди с нашата собствена ръка да сме ги 
посветили на Дарителя, тогава е чудовищен грях да не дадем свидетелство за такова 
посвещение. Безполезно е да спорите, че не можете да обогатите Господа със своите 
приноси. Макар Псалмистът да казва, “Ти си мой Господ; не мога да Ти направя 
добро,” пак той може да го направи на “светиите на земята” (Пс. 16:2, 3); и 
следователно се прави сравнение между святите дарения и милостинята днес като 
съответствуващи на приносите под Закона (Евр. 13:16; 2 Кор. 9:12). 

6. Любовта към ближния не зависи от поведението на хората, но гледа към 
Бога 

Нещо повече, за да не изморяваме да вършим добро (както със сигурност би 
станало), ние трябва да добавим другото качество в изброяването на Апостола, 
“Любовта дълго търпи и е милостива; не се раздразнява” (1 Кор. 13:4). Господ ни 
заповядва да вършим добро на всички без изключение, макар че повечето хора, ако 
бъде оценени според достойнствата им, въобще не го заслужават. Но Писанието 
привежда една най-превъзходна причина, когато ни казва, че не трябва да гледаме 
какво хората сами по себе си заслужават, а да гледаме на Божия образ, който 
съществува във всички хора и на който дължим всякаква почит и любов. Но за онези, 
които са от домочадието на верните, същото правило трябва да се спазва още по-
внимателно, тъй като в тях този образ е обновен и възстановен чрез Духа на Христос. 
Следователно, който и да е човекът, който се нуждае от вашата помощ, вие нямате 
основание да му я откажете. Да кажем, че е непознат. Господ му е дал белег, който 
трябва да ви е познат; поради тази причина Той ви забранява да презирате своята си 
плът (Гал. 6:10). Да кажем, че човекът е зъл и груб. Но Господ ви го посочва като 



някой, който притежава блясъка на Божия образ (Ис. 58:7). Да кажем, че не сте 
обвързани с него с никакви задължения. Господ го е поставил, като че ли самият Той е 
на негово място, та в него да осъзнаете много големи задължения, чрез които Господ ви 
е привързал към Себе Си. Да кажем, че той е недостоен дори за най-малкото ваше 
усилие; но Божият образ, чрез който този човек бива препоръчан на вас, е достоен за 
вас и за вашите усилия. Но дори той не само да не заслужава добро, но и ви е 
раздразнил чрез нараняване или злотворство, пак нямате основание да не го прегърнете 
с любов и да му послужите с любов. Ще кажете, Той не е заслужил това, което аз 
заслужавам? Но попитайте, какво заслужава Господ? Каквато и рана да ви е нанесъл, 
когато ви заповядва да му простите, Той определено иска да каже, че трябва да вмените 
нараняването на Господа. Само по този начин постигаме онова, което е не просто 
трудно, но и напълно против естеството (Мат. 5:44; 6:14; 18:35; Лука 17:3), да обичаме 
онези, които ни мразят, да въздаваме добро за зло, благословение за проклятие, като 
помним, че не трябва да гледаме на нечестието в хората, а да гледаме на Божия образ в 
тях, който, като покрива и изличава техните грешки, трябва да чрез своята красота и 
достойнство да ни води да ги обичаме и приемаме. 

7. Външните дела на любов не са достатъчни, намерението е това, което има 
значение! 

Така ще успеем да умъртвим себе си, ако изпълняваме всички задължения на 
любовта. Но тези задължения не се изпълняват чрез прости външни действия – макар 
че не трябва да пропускаме и тях – ако те не се изпълняват от чисто чувство на любов. 
Защото е възможно човек да изпълнява всяко едно от тези задължения, доколкото става 
въпрос за външните действия, и пак да бъде далеч от правилното изпълнение. Защото 
виждате някои, които биват смятани за много щедри, но пак придружават всяко нещо, 
което дават, с обида, с надменен вид или с остри думи. И до такова бедствено 
състояние сме достигнали в наши дни, че повечето хора почти никога не дават 
милостиня без пренебрежение. Такова поведение не би било търпяно дори сред 
езичниците; но от християните се изисква повече от просто приятелски вид и 
привлекателност в изпълнението на техните задължения чрез любезно говорене. Първо, 
те трябва да поставят себе се на мястото на онзи, който се нуждае от тяхната помощ, и 
да съчувствуват в неговото нещастие, като че ли самите те го чувствуват и понасят, 
така че чувството на жалост и човечност трябва да ги подтиква да му помогнат както 
биха помогнали на себе си. 

Който е настроен така, ще отиде и ще помогне на своите братя, и не само няма 
да омърси своите действия с надменност и упреци, но и няма да презира брата, на 
когото върши добро, като някой, който се нуждае от помощ, и няма да го държи в 
подчинение като длъжник, точно както няма да нараняваме болната част на тялото, 
докато останалото тяло се боли за нейното възстановяване, нито ще смятаме, че тя е 
длъжник на другите части, защото изисква повече усилия, отколкото дава. Размяната на 
услуги между частите не се смята за щедрост, а като плащане, което поради 
естествения закон би било чудовищно да бъде отказано. По тази причина онзи, който е 
изпълнил едно задължение, няма да смята, че вече е свободен, както обикновено става, 
когато някой богат човек, след като е допринесъл от своето богатство, възлага 
останалата част от своя товар на другите, като че ли няма нищо общо с тях. Всеки 
трябва да осъзнава, че колкото и велик да е, той дължи себе си на своите ближни и че 
единствената граница на неговите добри дела е изчерпването на неговия имот. 
Размерът на неговия имот трябва да управлява размера на неговата благотворителност. 



(Принципът на себеотричането в нашето отношение към Бога, 8-10) 

8. Себеотричане към Бога: Посвещение на Неговата воля! 

Нека сега да разгледаме по-пълно главната част от себеотричането, тази, за 
която вече казах, че се отнася към Бога. Вече казахме много неща относно нея, които е 
излишно да повтаряме; и затова ще бъде достатъчно да я разгледаме като създаваща в 
нас спокойствие и търпение. 

И така, първо, като търсим удобството или спокойствието на настоящия живот, 
Писанието ни призовава да се откажем от себе си и от всичко, което имаме, в полза на 
нашия Господ, да отдадем на Него чувствата на сърцето си, за да ги укротим и 
покорим. Ние имаме безразсъдно желание, безкраен копнеж да следваме богатство и 
почести, борим се за власт, натрупваме богатства и събираме всички онези празни 
неща, които ни носят разкош и блясък. От друга страна имаме голям страх, голяма 
омраза към бедността, скромния произход и ниското положение, и изпитваме най-
силно желание да се пазим от тях. Затова, относно онези, които подреждат живота си 
според своята собствена воля, виждаме колко неспокойни са те в ума си, колко много 
намерения опитват, на какви проблеми се излагат, за да придобият това, което 
алчността и амбициите желаят, или, от друга страна, да избягат от бедността и 
скромното положение. 

За да избегнат подобни примки, пътят, който християните трябва да следват, е 
този: първо, те не трябва да копнеят или да се надяват или да мислят за какво да е 
благосъстояние без Божието благословение; само на него трябва да уповават и на него 
да се облягат сигурно и уверено. Защото колкото и самодостатъчен да изглежда 
човешкият ум, когато следва почести или богатство, колкото и да зависи от своето 
трудолюбие или ревност, колкото и да е подпомогнат от човешкото благоволение, 
сигурно е, че всичко това е нищо и нито разумът, нито трудът ще бъдат от някаква 
полза, ако Господ не ги подпомага. Обратното, само Неговото благословение 
преодолява всички препятствия и довежда всяко нещо до радостен и благоприятен 
край. Второ, макар и да можем без Неговото благословение да придобием някаква 
слава и богатство (както всеки ден виждаме нечестивите изпълнени с почести и 
богатства), тъй като онези, върху които тежи Божието проклятие, не се наслаждават 
дори на най-малката част от истинското щастие, каквото и да придобием без неговото 
благословение, се оказва нещастие. А със сигурност хората не трябва да желаят онова, 
което увеличава тяхното нещастие. 

9. Упование само в Божието благословение 

Затова, ако вярваме, че всеки добър и желателен успех зависи изцяло от Божието 
благословение, и че когато то липсва, ни очакват всякакви нещастия и бедствия, следва, 
че ние не трябва да се стремим безразсъдно към богатства и почести, уповавайки на 
нашата сръчност и прилежание, или облягайки се на човешкото благоволение, или 
доверявайки се празното въображение на късмета; но трябва винаги да зачитаме 
Господа, та под Неговото ръководство да бъдем водени към каквато съдба ни е 
определил. Първо, резултатът ще бъде, че вместо да се втурваме без да мислим за добро 
или зло, чрез хитрини и нечестиви умения и с вреди за нашите ближни, да се хванем за 
богатство и почести, ще се наслаждаваме само на онова богатство, което можем да 
придобием в невинност. 



Но кой може да се надява на помощта на Божието благословение сред измами, 
грабежи и други нечестиви деяния? Тъй като това благословение идва само при онзи, 
който мисли чисто и действува почтено, така то отхвърля всички онези, които копнеят 
за него от зли мисли и нечестиви деяния. Второ, върху нас ще бъде сложена юзда, 
която възпира твърде горещото желание да станем богати, или надменния стремеж към 
почести. Как може някой да е толкова безочлив да очаква, че Бог ще му помогне да 
постигне своите желания против Божието Слово? Това, което Бог обявява за проклето, 
никога не може да бъде потвърдено чрез Божието благословение. Накрая, ако нашият 
успех не съвпада с нашето желание или надежда, ние пак ще се въздържаме от 
нетърпение и недоволство относно нашето положение, каквото и да е то, като знаем, че 
това би било негодувание против Бога, според Чието благоволение се раздават 
богатството и бедността, презрението и почестите. Накратко, онзи, който уповава по 
този начин на Божието благословение, когато следва онези неща, които хората имат 
навика най-ревностно да желаят, няма да използва зли умения, които знае, че не са от 
полза; а когато постигне нещо добро, няма да го вменява на себе си и на своята 
прилежност, трудолюбие или късмет, а ще го припише на Бога, Който го е създал. Ако 
неговите дела напредват слабо или дори изостават, докато тези на другите 
процъфтяват, той ще понася тази скромна съдба с по-голямо спокойствие и умереност, 
отколкото невярващият понася умерения успех, който не е според това, което е желал; 
защото има утеха, в която може да уповава по-спокойно, отколкото дори на самия връх 
на богатството или властта, защото осъзнава, че делата му са подреждани от Господа по 
начин, който е най-благоприятен за неговото спасение. Виждаме, че това начинът, по 
който се чувствуваше Давид, който, докато следва Бога и се предава на Неговото 
водителство, заявява, “Нит се занимавам с неща големи и твърде високи за мен. 
Наистина аз укротих и успокоих душата си; като отбито дете при майка си” (Пс. 131:1, 
2). 

10. Себеотричането ни помага да понасяме нещастието 

Не само в това отношение благочестивите умове трябва да изявяват това 
спокойствие и търпение; то трябва да бъде разширено до всички нещастия, на които е 
подложен настоящият ни живот. Следователно, истински се е отрекъл от себе си само 
онзи, който се е предал изцяло на Господа, поставяйки целия си житейски път изцяло 
на Негово разположение. Каквото и да стане, онзи, чийто ум е така настроен, нито ще 
смята себе си за нещастен, нито ще негодува против Бога поради съдбата си. Ще стане 
ясно колко е необходимо това отношение, ако размислите върху многото нещастия, на 
които сме подложени. Непрекъснато ни нападат различни болести; понякога бушуват 
цели епидемии; в други случаи биваме въвличани в бедствието на войната. Мразът и 
градушката, унищожавайки реколтата, причиняват безплодие, което ни довежда до 
крайна бедност; смъртта отнася нашите съпруги, родители, деца, роднини; домовете ни 
биват унищожени от пожар. Това са събитията, които правят хората да проклинат своя 
живот, да мразят деня на своето раждане, да хулят небесната светлина, дори да 
упрекват Бога и – тъй като са красноречиви в богохулството – да Го обвиняват в 
жестокост и несправедливост. В тези неща вярващият трябва да вижда Божията милост 
и истинска бащинска щедрост. Затова, дори да остане самотен поради смъртта на 
своите роднини, той няма да престане да благославя Господа; неговата мисъл ще бъде, 
Все пак Господната благодат, която обитава в дома ми, няма да го остави пуст. Ако 
реколтата му изгори, изгние, измръзне или бъде поразена от град, и вижда, че го очаква 
глад, той няма да се отчая или да негодува против Бога, а ще запази своята увереност в 
Него: “Ние, Твоите хора и овцете на пасбището Ти, ще Те славословим завинаги” (Пс. 



79:13); Той ще ме снабди с храна, дори в най-тежкото безплодие. Ако е ударен от 
болест, остротата на болката няма да го надвие така, че да го направи да избухне в 
нетърпение и да спори с Бога; но, като осъзнава справедливостта и облекчението в 
тоягата, ще понася търпеливо. Накратко, каквото и да става, като знае, че е наредено от 
Господа, ще го приема със спокоен и благодарен ум, и няма презрително да се 
съпротивява на Неговото управление, на Чието разположение е поставил себе си и 
всичко, което има. 

Особено важно е християнското сърце да изхвърли от себе си тази глупава и 
най-нещастна утеха на езичниците, които за да укрепят ума си против нещастието, го 
приписват на късмета, срещу който смятат за недостойно да негодуват, тъй като е 
безцелен (ασκοπος) и случаен, и сляпо ощетява доброто заедно със злото. Обратното, 
правилото на вярата е, че Божията ръка е управител и съдия на съдбата на всички хора, 
и вместо да се втурва в несмислено насилие, раздава добро и зло със съвършена 
справедливост. 

   



Глава Осма 

8. ЗА НОСЕНЕТО НА КРЪСТА: ЕДНА СТРАНА НА 
СЕБЕОТРИЧАНЕТО. 

Четирите части на тази глава са: 

I. Естеството на кръста, необходимостта от него и неговите качества, р. 1, 2.  
II. Описание на многократните предимства на кръста, р. 3-6.  

III. Образът на кръста е най-превъзходният образ, но той по никакъв начин не 
премахва всяка болка, р. 7, 8.  

IV. Описание на войната на кръста и на истинското търпение (не това на 
философите) по примера на Христос, р. 9-11.  

Раздели. 

1. Какво е кръстът. От кого, върху кого и поради каква причина е наложен. 
Необходимостта от него и неговите достойнства.  

2. Необходимостта от кръста.  
1. Да смирява нашата гордост.  
2. Да ни прави да се обръщаме към Бога за помощ. Примерът на Давид.  

3. Той ни прави да опитаме Божието присъствие. Многократната полза от кръста:  
1. Поражда търпение, надежда и твърда увереност в Бога, дава ни победа и 

устояване. Вярата е непобедима.  
4. Продължение на ползата от кръста.  

2. Настройва ни към покорство. Примерът на Авраам. Колко е полезно това 
обучение.  

5. Кръстът е необходим, за да подчини лакомията на плътта. Това се изобразява 
чрез едно подходящо сравнение. Различни форми на кръста.  

6. Продължение на ползата от кръста.  

3. Бог допуска нашите немощи и поправя нашите минали грешки, за да ни 
държи в покорство. Това се потвърждава от един текст от Соломон и от 
един Апостол.  

7. Единствената утеха в кръста е когато сме гонени поради правдата. Някои части 
от тази утеха.  

8. Тази форма на кръста е най-подходяща за всички вярващи и трябва да бъде 
носена с желание и радост. Тази радост не е безчувствено веселие, а, макар да 
стенем под товара, да очакваме търпеливо Господа.  

9. Описание на този конфликт. Той е противен на суетата на стоиците. Изобразен е 
чрез авторитета и примера на Христос.  

10. Доказателство за него от свидетелството и общата опитност на вярващите. Също 
от особения пример на Апостол Петър. Естеството на търпението, което се 
изисква от нас.  

11. Разграничение между търпението на християните и на философите. Вторите си 
въобразяват неизбежност, на която не можем да се съпротивяваме. Първите 
издигат Божията справедливост и грижа за нашата безопасност. Пълно 
изложение на тази разлика.  



(Ние трябва да поемем своя кръст като последователи на Христос, 1-2) 

1. Христовият кръст и нашият кръст 

Благочестивият ум трябва да се издигне още по-високо, а именно, накъде 
Христос призовава Своите ученици, когато казва, че всеки от тях трябва да “поеме своя 
кръст” (Мат. 16:24). Онези, които Господ е избрал и зачел със Своето общение, трябва 
да се приготвят за тежък, усилен, труден живот, изпълнен с много и различни видове 
зло; тъй като е волята на нашия небесен Баща да упражнява по този начин Своите хора, 
докато ги изпитва. Като е започнал този процес с първородния Христос, Той го 
продължава с всички Свои деца. Защото макар че Синът Му е скъп повече от всички 
други, Синът, в Когото е “благоволил,” пак виждаме, че не се отнася към Него 
внимателно и щедро, и можем да кажем, че Христо не само беше временно предаден на 
кръст, докато беше на земята, но и неговият цял живот не беше нищо друго освен 
постоянен кръст. Апостолът определя причината за това, “Ако и да беше Син, пак се 
научи на послушание от това, което пострада” (Евр. 5:8). 

Тогава защо трябва да освобождаваме себе си от това условие, на което Христос 
нашата Глава трябва да бъде подложен; особено след като се е подчинил заради нас, за 
да може в Своята Личност да ни покаже пример за търпение? Затова Апостолът 
заявява, че всички Божии деца трябва да бъдат съобразени с Христос. Така имаме 
голяма утеха в тежки и трудни обстоятелства, които хората смятат за зли и противни, 
да знаем, че съучаствуваме в страданията на Христос; че както е преминал в небесна 
слава през лабиринт от много злини, така и ние биваме водени натам през различни 
скърби. Защото в друг стих самият Павел говори така, “През много скърби трябва да 
влезем в Божието царство” (Деян. 14:22); и отново, “За да позная Него, силата на 
Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със 
смъртта Му” (Фил. 3:10). Колко много това би трябвало да смекчи горчивината на 
кръста, да знаем, че колкото повече биваме наскърбявани с нещастия, толкова по-
сигурно е нашето общение с Христос; и чрез това общение нашите страдания не само 
са благословени за нас, но и силно прибавят към нашето спасение. 

2. Кръстът ни води към съвършено упование в Божията сила 

Можем да добавим, че единственото нещо, заради което беше необходимо 
нашият Господ да приеме да понесе кръста, беше да засвидетелствува и да докаже 
Своето покорство към Бащата; докато за нас има много причини, които правят 
необходимо да носим постоянно кръста. Колкото сме слаби по естество и склонни да 
приписваме всякакви съвършенства на нашата плът, докато не получим явно 
свидетелство за нашата слабост, ние с готовност оценяваме нашите добродетели над 
тяхната истинска стойност, и не се съмняваме, че каквото и да стане, те ще устоят 
непокътнати и непобедими срещу всякакви трудности. Затова се впускаме в глупава и 
празна увереност в плътта, а след това, уповавайки в нея, заставаме горделиво против 
самия Господ; като че ли нашите качества са самодостатъчни без Неговата благодат. 

Тази надменност не може да бъде по-добре подтисната, отколкото когато Той ни 
доказва чрез опит не само колко голяма е нашата слабост, но също и колко хилави сме. 
Затова Той ни нанася позор, бедност, лишения, болести или други скърби. Като се 
чувствуваме напълно неспособни да ги издържим, ние, доколкото разчитаме на самите 
себе си, веднага се предаваме, и така смирени се научаваме да призоваваме Неговата 



сила, която единствена може да ни даде способност да носим тежестта на скърбите. Та 
дори и най-святите хора, колкото и добре да осъзнават, че не стоят със своята си сила, а 
чрез Божията благодат, биха се почувствували твърде сигурни в своята смелост и 
постоянство, ако не биваха довеждани до по-ясно познание за себе си чрез изпитанието 
на кръста. Дори Давид имаше това усещане, “В благоденствието си рекох: Няма да се 
поклатя до века. Господи, с благоволението Си Ти ме беше поставил на твърда 
планина; скрил си лицето Си, и смутих се” (Пс. 30:6, 7). Той признава, че в 
благоденствието неговите чувства са били притъпени и заслепени, така че, като 
пренебрегва Божията благодат, на която единствено трябва да уповава, той се обляга на 
себе си и сам си обещава вечност. Ако това стана с този велик пророк, кой от нас не 
трябва да се бои и да внимава? 

Макар в спокойствието те да ласкаят себе си с представата за по-голямо 
постоянство и търпение, когато бъдат смирени чрез бедствие, те осъзнават заблудата. 
Казвам, че вярващите, като са предупредени от такива доказателства за своите болести, 
напредват в смирение, и като събличат извратената увереност в плътта, се хващат за 
Божията благодат, и когато се хванат така, изпитват присъствието на Божията сила, в 
която има достатъчно закрила. 

(Това е нужно, за да ни научи на търпение и покорство, 3-6) 

3. Кръстът ни позволява да опитваме Божията вярност и ни дава надежда за 
бъдещето 

Павел ни учи на това, когато казва, че скръбта произвежда търпение, а 
търпението опит. Тъй като Бог е обещал, че в скръбта ще бъде с вярващите, те 
чувствуват истината на това обещание; докато са подкрепяни от Неговата ръка, те 
устояват търпеливо. Те никога не биха могли да правят това със собствените си сили. 
Следователно търпението дава на светиите доказателство от опит, че винаги когато е 
необходимо, Бог наистина оказва помощта, която е обещал. Така също се утвърждава 
тяхната вяра, защото би било много неблагодарно да не очакват, че в бъдеще Божията 
истина ще бъде сигурна и постоянна, каквато вече са я видели. Сега виждаме колко 
много ползи наведнъж произвежда кръстът. Като събаря високомерното мнение, което 
си съставяме за нашите добродетели, и като разкрива лицемерието, в което се 
наслаждаваме, той премахва нашата гибелна плътска самоувереност, и като ни смирява 
така, ни учи да уповаваме единствено на Бога, за да не бъдем подтиснати или отчаяни. 
Тогава победата бива последвана от надежда, тъй като Господ, като изпълнява това, 
което е обещал, потвърждава Своята истина относно бъдещето. Дори това да бяха 
единствените причини, пак е ясно колко необходимо е за нас да носим кръста. 

Не е маловажно да се отърсите от себелюбието и да осъзнаете напълно вашата 
слабост; да бъдете така подтиснати от чувството за вашата слабост, че да се научите да 
не уповавате на себе си; да не уповавате на себе си, за да предадете своята увереност на 
Бога, облягайки се на Него с такова сърдечно доверие, че да уповавате на Неговата 
помощ и да продължите непобедими докрай, и устоявате чрез Неговата благодат, като 
съзнавате, че Той е верен на Своите обещания, и така уверени в сигурността на 
Неговите обещания, че да бъдете силни в надеждата. 

 



4. Кръстът ни учи на търпение и покорство 

Друга цел, която Господ има в наскърбяването на Своите хора, е да изпита 
тяхното търпение и да ги научи на покорство – не че те могат да показват покорство 
към Него, освен когато Той им дава тази способност; но той е благоволил така да 
свидетелствува и да изявява изумителни доказателства за благодатта, която е дарил на 
Своите светии, за да не остане тя невидяна и неизползвана. Затова, като изявява 
открито силата и постоянството, които е дал на Своите служители, се казва, че Той 
изпитва тяхното търпение. От тук идват изразите, че Бог изкуши Авраам (Бит. 21:1, 12) 
и даде доказателство за неговото благочестие, когато Авраам не отказа да пожертвува 
своя единствен син. Затова също Петър ни казва, че нашата вяра бива изпитвана в 
скърби, както златото се изпитва в огнената пещ. Но кой ще каже, че не е уместно най-
превъзходният дар на търпението, който вярващият е получил от своя Бог, да бъде 
изпитан, за да стане сигурен и явен? Иначе хората никога не биха го оценили според 
неговата стойност. 

Но ако самият Бог, за да не се изгубят в неизвестност, или дори да останат 
безполезни и да изчезнат, добродетелите, които е дарил на вярващите, има основания 
да създаде обстоятелства, за да ги изяви, значи има най-добра причина за скърбите на 
светиите, тъй като без тях тяхното търпение не би съществувало. Аз казвам, че чрез 
кръста те също биват научени на покорство, защото биват учени да не живеят според 
своето желание, а според Божията воля. Наистина, ако всички неща ставаха според 
тяхното желание, те не биха знаели какво означава да следват Бога. Сенека споменава 
(De Vit. Beata, cap. 15), че има стара поговорка, когато някой бива увещаван да издържа 
на нещастие, “Следвай Бога”; показвайки с това, че хората истински се покоряват на 
Божията воля само когато подлагат гърба си и ръцете си на Неговата тояга. Но ако е 
напълно правилно ние във всичко да доказваме нашето покорство на нашия небесен 
Баща, определено не трябва да бягаме от никой метод, чрез който Той ни учи на 
покорство. 

5. Кръстът като лекарство 

Но ние все още не виждаме колко е необходимо това покорство, ако в същото 
време не осъзнаваме колко склонно е нашето плътско естество да отхвърли Божия 
хомот винаги, когато към него се отнесат с някаква степен на нежност и щедрост. Става 
както с непокорните коне, които, ако бъдат оставени за няколко дни без работа на сено, 
стават неуправляеми и вече не познават ездача, на чиято заповед преди това са се 
подчинявали без съпротива. И ние неизменно ставаме това, от което Бог се оплаква в 
израилтяните – като затлъстеем, започваме да ритаме против Онзи, Който ни е отгледал 
и отхранил (Вт. 32:15). Божията любов трябва да ни подтиква да размишляваме върху 
Неговата доброта и да я обичаме; но тъй като нашето нечестие е такова, че ние 
неизменно се извращаваме от Неговата щедрост, повече от необходимо е за нас да 
бъдем възпирани чрез дисциплина да не се впуснем в такова нахалство. Така, за да не 
се одързостим от преизобилие на богатство; за да се възгордеем, когато биваме 
възвеличени в почести; за oа не станем надменни, когато биваме изпълнени с други 
предимства на тяло, ум или богатство, Господ сам се намесва според както е 
необходимо, чрез кръста, покорявайки и обуздавайки надменността на нашата плът, и 
то по различни начини, според случая. Защото, тъй като всички не страдаме еднакво от 
една и съща болест, така и всички не се нуждаем от едно и също горчиво лекарство. 
Затова виждаме, че не всички биват изпитвани чрез един и същи кръст. Към едни 



небесният Лекар се отнася по-нежно, в други случаи използва по-тежки мерки, като 
целта Му е да даде изцеление на всички. Но никой не остава свободен и недокоснат, 
тъй като Той знае, че всички без изключение са болни. 

6. Кръстът като бащинско наказание 

Можем да добавим, че нашият най-милостив Баща изисква не само да 
предотврати нашата слабост, но често и да поправи нашите минали грешки, за да ни 
държи в дължимото покорство. Затова винаги, когато биваме наскърбени, трябва 
незабавно да си припомним нашия минал живот. Така ще открием, че грешките, които 
сме извършили, заслужават такова наказание. И все пак увещанието към търпение не 
трябва да се основава предимно върху осъзнаването на греха. Защото Писанието ни 
дава далеч по-добра основа, когато казва, че в скърбите “биваме наказвани от Господа, 
за да не бъдем осъдени заедно със света” (1 Кор. 11:32). Следователно, в самата 
горчивина на скръбта трябва да осъзнаваме добротата и милостта на нашия Баща, тъй 
като дори тогава Той не престава да върши нашето спасение. Защото Той наскърбява не 
за да разруши или унищожи, а за да ни избави от осъждението на света. Нека тази 
мисъл да ни води към това, което Писанието учи на друго място: “Сине мой, не 
презирай наказанието от Господа, и да не ти дотяга, когато Той те изобличава, защото 
Господ изобличава онзи, когото обича, както и бащата сина, който му е мил” (Пр. 3:11, 
12). Когато видим тоягата на нашия Баща, не ни ли прилича да се държим като покорни 
кротки синове, вместо бунтовно да подражаваме на нещастниците, които се 
закоравяват в нечестието? Ако Бог чрез поправление не ни връща назад, когато 
отпаднем от Него, тогава Той ни обрича на унищожение, така че вярно е казано, “Ако 
сте без наказание . . . тогава сте незаконородени, не синове” (Евр. 12:8). Ние сме най-
извратени, ако не можем да Го търпим, когато Той изявява Своето благоволение към 
нас и Своята грижа за нашето спасение. Писанието заявява, че разликата между 
вярващите и невярващите е, че едните, като роби на закоравено и дълбоко вкоренено 
нечестие, стават все по-лоши и по-упорити под бича; докато другите, като родени на 
свобода синове, се обръщат към покаянието. И така, изберете към кого ще се 
присъедините. Но тъй като вече говорих по този въпрос, достатъчно е, че накратко го 
засегнах. 

(Носене на кръста в гонения и други бедствия, 7-8) 

7. Страдания заради правдата 

Нещо повече, има особена утеха, когато биваме гонени заради правдата. Защото 
тогава нашето мислене трябва да бъде: Колко голяма чест ни дарява Бог, да ни отличи 
със специалния белег на Негови войници. Под “страдания за правдата” имам предвид 
не само борба за защита на Благовестието, но и за всякаква защита на правдата. И така, 
дали издигаме Божията истина против лъжите на Сатана, или защитаваме добрите и 
невинните против наранявания от лошите, ние винаги ще си навличаме обидите и 
омразата на света, така че нашият живот, притежания и чест ще бъдат застрашени; но 
нека да не скърбим и да не се отдръпваме така, че да не пожертвуваме себе си за Бога; 
нека да не смятаме себе си за нещастни в онези неща, в които Той лично ни е обявил за 
благословение (Мат. 5:10). Наистина, сама по себе си бедността е нещастие; такива са и 
заточението, презрението, затвора, немилостта; накрая самата смърт е последното от 
всички нещастия. Но когато Божието благоволение е върху нас, всички тези неща ще се 
обърнат в щастие за нас. Затова нека се задоволим със свидетелството на Христос, 



вместо с лъжливото виждане на плътта, и тогава по примера на Апостолите ще се 
радваме в това, че сме “достойни да претърпим опозоряване за Неговото име” (Деян. 
5:41). Защо? Ако бъдем лишени от нашия имот чрез човешко нечестие, макар да сме 
невинни, без съмнение ние сме доведени до бедност, от човешка гледна точка; но 
всъщност нашите богатства в небето биват увеличени ако сме изгонени от дома си, ние 
имаме по-топло посрещане в Божието семейство; ако сме мъчени и презирани, ние сме 
по-твърдо вкоренени в Христос; ако сме заклеймени с позор и немилост, имаме по-
високо място в Божието царство; и ако бъдем убити, това е вход към вечния живот. Тъй 
като Господ е поставил такава цена върху нас, нека не се срамуваме да оценяваме себе 
си не според сенчестите и неуловими примки на настоящия живот. 

8. Като страда на кръста, християнинът намира утеха в Бога 

Тъй като чрез тези и подобни размишления Писанието ни утешава изобилно в 
позора или нещастията, които претърпяваме в защита на правдата, ние ще сме много 
неблагодарни, ако съзнателно и с радост не ги приемем от ръката на Господа, особено 
след като тази форма на кръста е най-подходящата за вярващите, тъй като чрез нея 
Христос желае да бъде прославен в нас, както Петър също заявява (1 Пет. 4:11, 14). Но 
тъй като за простите е по-тежко да понесат позор от стократна смърт, Павел изрично ни 
напомня, че ни очаква не само гонение, но и позор, “защото се надяваме на живия Бог” 
(1 Тим. 4:10). Затова в друг стих той ни увещава, според неговия пример, да вървим 
“всред укори и похвали” (2 Кор. 6:8). 

Все пак, изискваната радост не означава пълна безчувственост към болката. 
Светиите не могат да покажат търпение на кръста, ако не са болезнено измъчвани и 
тежко наскърбявани. Ако нямаше трудности в бедността, болка в болестта, жилене в 
позора, страх от смъртта, къде биха били смелостта и търпението в устояването? Но 
макар всяко от тези чрез своята горчивина по естество да измъчва ума, във всичко това 
вярващият показва своята смелост, че макар напълно да чувствува горчивината и 
страда под скръбта, той пак устоява и се бори смело; в това показва своето търпение, че 
макар да е остро ужилен, той е обуздаван от страх от Бога да не се втурне в каквато и да 
е прекомерност; показва своето усърдие в това, че дори да е притиснат от тъга и скръб, 
остава задоволен от духовната утеха от Бога. 

(Християнинът гледа на страданието като изпратено от Бога, но не със 
стоическа безчувственост, 9-11) 

9. Християнинът, за разлика от стоика, дава израз на своята болка и скръб 

Павел умело описва с такива думи тази борба, която вярващите водят против 
естественото чувство на болка, докато се учат на умереност и търпение: “Угнетявани 
сме отвсякъде, но не утеснени; в недоумение, но не до отчаяние; гонени, но не 
изоставени; повалени, но не погубени” (2 Кор. 4:8, 9). Виждате, че търпеливото носене 
на кръста не означава чувствата ви да са напълно притъпени и да бъдете абсолютно 
безчувствени към болка, според нелепото описание, което стоиците в древността дават 
на своя герой като човек, който, съблякъл своето човешко естество, по един и същи 
начин приема нещастието и щастието, скръбта и радостта; или като камък, не бива 
засегнат от нищо. И какво печелят чрез тази върховна мъдрост? Показват само сянка на 
търпение, което никога не е съществувало и никога не може да съществува сред хората. 



Нещо повече, като се стремят към твърде строго и сурово търпение, те напълно 
премахват всякакво търпение от човешкия живот. 

Сега също имаме сред християните нов вид стоици, които смятат за нечестиво 
не само да стенат и да плачат, но дори да бъдат тъжни и тревожни. Тези безумия 
обикновено биват пораждани от мързеливци, които, като се занимават повече с 
размишления, отколкото с конкретни действия, не могат да направят за нас нищо друго, 
освен да пораждат такива безумия. Но ние нямаме нищо общо с тази желязна 
философия, която дори нашият Господар и Учител осъди – не само с думи, но и със 
Своя пример. Защото Той скърбеше и плачеше за чуждото и за Своето нещастие. Нито 
пък даде друго учение на Своите ученици: “Ще заплачете и ще заридаете, а светът ще 
се радва” (Йоан 16:20). И за да не би някой да счете това за порочно, Той изрично 
заявява, “Блажени скърбящите” (Мат. 5:4). И това не е чудно. Ако всички сълзи са под 
осъждение, какво да мислим за нашия Господ, Чиято “пот стана като големи капки 
кръв, които капеха по земята” (Лука 22:44; Мат. 26:38). Ако всеки страх е белег за 
неверие, какво да кажем за ужаса, който Го беше обхванал немалко? Ако всяка тъга е 
осъдена, как да Го оправдаем, когато Той признава, “Душата Ми е в дълбока скръб, 
дори до смърт”? 

10. Истинската скръб и истинското търпение са в борба помежду си 

Исках да отбележа тези неща, за да предпазя праведните умове от отчаяние, за 
да не би, като чувствуват невъзможно да се избавят от естественото чувство на скръб, 
да изоставят напълно прилежанието в търпение. Това неизбежно е следствието за 
онези, които превръщат търпението в тъпота, и смелия и твърд човек в камък. 
Писанието отдава похвала на светиите за търпението им, когато макар и наскърбени от 
трудностите, които претърпяват, те не биват смазани; макар да чувствуват огорчение, в 
същото време са изпълнени с духовна радост; макар да са притиснати от тревоги, са 
въодушевени от Божията утеха. Все пак в техните сърца остава определена степен на 
противоречие, защото естественото чувство отхвърля и се бои от нещастието, докато 
праведното упование се опитва да се покорява на Божията воля дори в такива 
трудности. Господ изразява това противоречие, когато се обръща така към Петър: 
“Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където 
си щеше; но когато остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва и ще те води 
където не щеш” (Йоан 21:18). Наистина, малко вероятно е, когато стана необходимо да 
прослави Бога чрез своята смърт, той да е бил тикан към нея с нежелание и съпротива; 
ако беше така, неговото мъченичество не би заслужавало голяма похвала. Но макар да 
се покори на Божията наредба с най-сърдечно усърдие, все пак, тъй като не е бил 
лишен от човешкото си естество, той е бил смущаван от противоречиви желания. 
Когато е мислел за кървавата смърт, от която е щял да умре, поразен от ужас, той с 
готовност би я избегнал; от друга страна, като е осъзнавал, че Бог го е призовал към 
това, неговият страх е бил победен и подтиснат, и той е посрещнал смъртта с радост. 
Следователно, ако искаме да бъдем ученици на Христос, нашето старание трябва да е 
да изпълним нашите умове с такава почит и покорство на Бога, че да укротим и 
подчиним всички чувства, противни на Неговата наредба. По този начин, какъвто и да е 
кръстът, на който сме подложени, ние и в най-големите нещастия твърдо ще удържаме 
своето търпение. Нещастието ще има своята горчивина и ще ни жили. Когато бъдем 
ударени от болест, ние ще стенем и ще се тревожим и ще копнеем за здраве; 
притиснати от бедност, ще чувствуваме жилото на тревогата и тъгата, ще чувствуваме 
болката от позора, презрението и щетите, и ще плачем при смъртта на нашите 



приятели; но нашето заключение винаги ще бъде: Господ е пожелал така, затова нека 
да следваме Неговата воля. Дори и в най-тежката скръб, сред стенания и сълзи, тази 
мисъл неизбежно ще се натрапва и ще ни води да издържаме с радост нещата, които 
претърпяваме. 

11. Търпението според философския и според християнския възглед 

Но тъй като главната причина за носенето на кръста идва от осъзнаване на 
Божията воля, трябва в няколко думи да обясним къде е разликата между 
философското и християнското търпение. Наистина, много малко от философите са 
напреднали дотам, че да осъзнаят, че Божията ръка ни изпитва чрез скърби и че в това 
отношение трябва да се покоряваме на Бога. Единствената причина, която те 
привеждат, е че така трябва да бъде. Но това не е ли същото като да кажем, че трябва да 
се покоряваме на Бога просто защото е безполезно да спорим с Него? Защото ако се 
покоряваме на Бога само защото е неизбежно, ако имаме начин да избягаме, ние ще 
престанем да Му се покоряваме. Но това, което Писанието ни призовава да осъзнаем в 
Божията воля, е много различно от това, а именно, първо правда и справедливост, а 
след това грижа за нашето спасение. Следователно християнските увещания към 
търпение са от следното естество: Каквото и зло да ни засегне, бедност, заточение, 
затвор, обиди, болест, лишения, ние трябва да смятаме, че никое от тях не става без 
Божията воля и провидение; нещо повече, че всяко нещо, което Бог прави, има най-
съвършена причина. Нещо повече: Не заслужават ли нашите безбройни всекидневни 
грешки да бъдат наказвани по-сурово и с по-тежка тояга от това, което Неговата милост 
налага върху нас? Не е ли правилно нашата плът да бъде покорена и да свикне със своя 
хомот, за да не се впуска в своята лакомия? Не заслужават ли Божията правда и истина 
да пострадаме заради тях? Но ако несъмнено в скърбите се изобразява Божията 
справедливост, ние не можем да негодуваме или да спорим против тях без да изпадаме 
в нечестие. Не трябва да приемаме безплодния напев: Покорявайте се, защото е 
неизбежно; а жива и силна заповед: Покорявайте се, защото е незаконно да се 
противите; понасяйте търпеливо, защото нетърпението е бунт против Божията правда. 

И тъй като за нас изглежда привлекателно само онова нещо, което смятаме, че е 
за нашата безопасност и полза, тук също нашият небесен Баща ни утешава с 
уверението, че самият кръст, с който Той ни наскърбява, е средство за нашето спасение. 
Но ако е ясно, че скърбите са спасителни за нас, защо да не ги приемаме със спокоен и 
благодарен ум? 

Като ги понасяме търпеливо, ние не се покоряваме на неизбежността, а биваме 
удовлетворени поради нашето добро. Следствието от тези мисли е, че колкото нашите 
умове биват наранявани от горчивината, която естествено чувствуваме на кръста, 
толкова те ще бъдат изцелени с духовна радост. От това произлиза благодарение, което 
не може да съществува, ако няма радост. Но ако хвалението и благодарението към 
Господа могат да произлизат само от радостно и щастливо сърце, и ако няма нищо, 
което да възпре тези чувства в нас, ясно е колко необходимо е да бъде облекчена 
горчивината на кръста с духовна радост. 

   



Глава Девета 

9. СЪСРЕДОТОЧАВАНЕ ВЪРХУ БЪДЕЩИЯ ЖИВОТ. 

Трите части на тази глава са: 

I. Главната полза от кръста е, че по различни начини ни привиква да презираме 
настоящето и ни вдъхновява да се стремим към бъдещия живот, р. 1, 2.  

II. Като се оттегляме от настоящия живот, ние не трябва нито да го отбягваме, нито 
да го мразим; но като желаем бъдещия живот, с радост да напускаме настоящия 
по заповед на нашия върховен Учител, р. 3, 4.  

III. Описание на нашата немощ в страха от смъртта. Поправление и безопасно 
лекарство против нея, р. 5, 6.  

Раздели. 

1. Целта на Бога в наскърбяването на Неговите хора.  
1. Да ни привикне да презираме настоящия живот. Нашата безразсъдна 

любов към настоящия живот. Скърбите са използвани като лекарство.  
2. Да ни води да се стремим към небето.  

2. Прекомерната любов към настоящия живот ни пречи да се стремим към 
бъдещия. От това идват недостатъците на блегоденствието. Слепотата на 
човешката преценка. Нашето философствуване относно суетата на живота има 
само временно въздействие. Необходимостта от кръста.  

3. Настоящият живот е свидетелство за Божието благоволение към Неговите хора; 
и следователно той не трябва да бъде отхвърлян. Обратното, той трябва да 
поражда благодарение. Победният венец в небето след воюването на земята.  

4. Как да облекчаваме умората от настоящия живот. Оценката на вярващия за 
живота. Сравнение между настоящия и бъдещия живот. Доколко трябва да 
мразим настоящия живот.  

5. Християните не трябва да треперят от страх от смъртта. Две причини. 
Възражение. Отговор. Други причини.  

6. Продължение на причините. Заключение.  

(Чрез нашите скърби Бог ни отучва от прекомерна любов към настоящия 
живот, 1-2) 

1. Суетата на този живот 

Каквато и да е скръбта, която идва върху нас, винаги трябва да осъзнаваме, че 
нейната цел е да бъдем научени да презираме настоящия, и с това да бъдем подтикнати 
да се стремим към бъдещия живот. Защото, тъй като Бог добре знае колко силна 
естествена склонност имам към робска любов към този свят, за да ни предпази от 
твърде силна привързаност към него, използва най-подходящото средство да ни върне 
при Себе Си и да ни отърси от нашата заспалост. Наистина, всеки от нас смята, че се 
стреми и цели през целия си живот към небесно безсмъртие. Защото не искаме да 
срамуваме да се приравняваме с най-нисшите животни; чието положение не би било 
по-ниско от нашето, ако нямахме надежда за безсмъртие отвъд гроба. Но когато видите 
мислите, желанията и действията на всеки човек, в тях не виждате нищо друго освен 
земята. От това идва нашата глупост; нашите умове са така заслепени от блясъка на 



богатството, властта и почестите, че не виждат по-далеч от тях. Сърцето също, 
изпълнено с алчност, амбиции и похот, натежава и не може да се издигне над тях. 
Накратко, цялата душа, впримчена от примамките на плътта, търси своето щастие на 
земята. За да се справи с тази болест, Господ прави Своите хора чувствителни за 
празнотата на настоящия живот чрез постоянни доказателства за неговите нещастия. 
Така, за да не могат да си въобразяват дълбок и вечен мир в този живот, Той често 
допуска те да бъдат удряни от война, смутове или грабежи, или да бъдат смущавани от 
други наранявания. За да не копнеят твърде ревностно по мимолетни и гниещи 
богатства, или да уповават на тези, които вече притежават, Той ги спохожда с лишения, 
или поне ги ограничава до умерена издръжка, понякога чрез заточение, понякога чрез 
безплодие, понякога чрез пожари или други средства. За да не се впускат с твърде 
голямо задоволство в предимствата на семейния живот, Той или ги измъчва с лошо 
поведение от техните съпруги, или ги смирява чрез нечестието на техните деца, или ги 
наскърбява с лишения. Но във всичко това Той е щедър към тях, за да не се изпълнят с 
щеславие, или да се възвисят със самонадеяност, като чрез болестите и опасностите, 
които поставя видимо пред тях, им показва колко нестабилни и мимолетни са всички 
блага, за които смъртните хора копнеят. 

Ние имаме голяма полза от дисциплината на кръста, когато се учим, че сам по 
себе си този живот е неспокоен, пълен с трудности, нещастен по безброй начини, и 
очевидно по никакъв начин не е щастлив; че тези неща, които се смятат за 
благословения, са несигурни, мимолетни, празни и опорочени от голям примес на зло. 
От това заключаваме, че всичко, което трябва да очакваме или да се надяваме тук, е 
борба; че когато мислим за венеца, трябва да издигнем очите си към небето. Защото 
трябва да знаем, че нашият ум никога не се издига сериозно да желае и да се стреми 
към бъдещето, докато не се научи да презира настоящия живот. 

2. Нашата склонност да не забелязваме празнотата на този живот 

Защото няма средно положение между тези две неща: Или трябва земята да бъде 
лишена от стойност в нашата оценка, или да ни държи заробени чрез прекомерната 
любов към нея. Следователно, ако се стремим към вечността, трябва внимателно да се 
борим да се отървем от тези окови. Нещо повече, тъй като настоящият живот ни 
привлича с много примамки, и ни ласкае с подобие на наслада, благодат и сладост, за 
нас е от голямо значение да се отърсим от неговите прелести. Защото, кажете ми, какво 
ще стане, ако се наслаждаваме на непрекъснати почести и щастие, когато дори 
постоянната подбуда на скърбите не може да ни издигне до истинско осъзнаване на 
нашето нещастие? 

Не само учените знаят, че човешкият живот е като дим или сянка; дори сред най-
простите няма по-известна поговорка от тази. Като смятат, че е много полезно да 
познават тази истина, хората я представят в много популярни изрази. Въпреки това 
няма истина, върху която да размишляваме по-небрежно, или по-често да забравяме. 
Защото ние всички замисляме нашите действия така, като че ли нашето безсмъртие се 
намира на земята. Признавам, че когато виждаме погребение, или вървим из гробище, 
когато образът на смъртта се представя пред очите ни, ние възхитително 
философствуваме върху празнотата на живота. Всъщност не винаги правим това, 
защото тези неща често нямат никакво въздействие върху нас. Но в най-добрия случай 
нашето философствуване е само за миг. То изчезва веднага когато обърнем гръб, и от 
него не остава нито следа; накратко, то отминава като аплодисментите в театъра след 



приятно представление. Като забравяме не само за смъртта, но и самото смъртно 
естество, като че ли до нас не са достигали даже слухове за него, ние си позволяваме 
бездейна самоувереност, като че ли очакваме земно безсмъртие. Между другото, ако 
някой се намеси с думите, че човекът е временно създание, ние наистина признаваме 
тази истина, ние не й обръщаме внимание, и мисълта за неизменността продължава да 
държи нашите умове. Тогава кой може да отрече, че за всички нас е от най-голяма 
важност не само да бъдем увещавани с думи, но и да бъдем уверявани с всяка възможна 
опитност за нещастното състояние на нашия земен живот; тъй като дори когато сме 
убедени, ние не перставаме да гледаме на него с порочно, глупаво възхищение, като че 
ли той съдържа в себе си всичко добро? Но ако Бог смята за необходимо да ни обучава 
така, нашето задължение трябва да бъде да Го слушаме, когато ни призовава и ни 
разтърсва от нашата тъпота, за да се научим да презираме света и да се стремим с цяло 
сърце към бъдещия живот. 

(Правилната оценка на настоящия живот, който е преходен и 
незадоволителен, ни води да се съсредоточаваме върху идещия живот, 3-6) 

3. Благодарност за земния живот! 

Все пак презрението, в което вярващите трябва да се обучават относно 
настоящия живот, не трябва да бъде такова, че да поражда омраза към него или 
неблагодарност към Бога. Този живот, макар да изобилствува с всякакви нещастия, 
правилно се нарежда сред Божиите благословения, които не трябва да бъдат презирани. 
Следователно, ако не осъзнаваме Божията доброта в него, ние сме виновни за голяма 
неблагодарност към Бога. Особено за вярващите той трябва да бъде доказателство за 
Божието благоволение, тъй като е изцяло направен да подпомага тяхното спасение. 
Преди открито да изяви наследството на небесната слава, Бог благоволява да се изяви 
пред нас като Баща чрез малки свидетелства, а именно, благословенията, с които 
всекидневно ни дарява. Следователно, ако този живот служи да ни запознае с Божията 
доброта, трябва ли да го презираме, като че ли не съдържа и частица добро? Затова 
трябва да бъдем привързани към него по такъв начин, че да го нареждаме сред онези 
дарби на Божието снизхождение, които по никакъв начин не трябва да презираме. Дори 
да нямаше доказателства за това в Писанието (там те са най-многобройни и ясни), пак 
самото естество ни подтиква да отправяме благодарности към Бога за това, че ни довел 
в светлината, дал ни е да я използваме и ни е дарил с всякакви средства за нейното 
запазване. 

Има и по-висша причина, когато размислим, че тук биваме подготвяни за 
славата на небесното царство. Защото Господ е определил онези, които в крайна сметка 
ще бъдат увенчани в небето, преди това да водят война на земята, за да не тържествуват 
преди да са преодолели трудностите на войната и са постигнали победата. 

Друга причина е, че тук започваме да предвкусваме по различни начини 
Божието благоволение, за да бъдат нашата надежда и желание подготвени за неговото 
пълно проявление. Тъй като веднъж сме заключили, че нашият земен живот е дар от 
Божията милост, към която според нашето задължение трябва да отправяме 
благодарности, сега ще слезем до разглеждане на неговото най-нещастно състояние, и 
така ще избегнем прекаленото увлечение по него, към което, както вече казах, сме 
естествено уязвими. 



4. Правилният копнеж към вечния живот 

Колкото повече намалява тази неправилна любов, толкова повече трябва да 
нараства нашето желания за по-добър живот. Наистина признавам, че най-точният 
възглед е този на хората, които смятат, че най-доброто нещо е въобще да не се раждаш, 
а най-доброто след него е да умреш рано. Защото, като са лишени от Божията светлина 
и от истинската вяра, какво могат да видят те в този живот, освен тежки и зли 
знамения? Също, не е неразумно за някои хора да скърбят и плачат при раждането на 
свои роднини и да празнуват при тяхната смърт. Но те правят това без полза; защото, 
като са лишени от истинското учение на вярата, те не виждат как това, което само по 
себе си не е нито щастливо, нито желателно, се обръща в полза на праведните; и затова 
техният възглед стига до отчаяние. 

Затова нека вярващите, като си съставят възглед за този смъртен живот и като 
осъзнават, че сам по себе си той не е друго освен нещастие, да поставят за своя цел да 
се упражняват с по-голямо усърдие и с по-малко неохотност да се стремят към бъдещия 
вечен живот. Когато сравняваме двата живота, първият не само може да бъде уверено 
пренебрегнат, но и в сравнение с втория да бъде отритнат и презрян. Ако небето е 
нашата страна, какво може да бъде земята освен място на заточение? Ако напускането 
на света е влизане в живота, какво е светът освен гробница, и какво е животът в него 
освен потапяне в смъртта? Ако да бъдем освободени от тялото е да придобием пълна 
свобода, какво е тялото освен затвор? Ако самият връх на щастието е да се 
наслаждаваме на Божието присъствие, не е ли нещастие да искаме този живот? Но 
“докато сме у дома в тялото, ние сме отделени от Господа” (2 Кор. 5:6). Така когато 
земният живот бива сравняван с небесния, той несъмнено може да бъде презиран и 
стъпкан с крака. Наистина, не трябва никога да гледаме на него с омраза, освен 
доколкото ни държи подчинени на греха; и дори тази омраза не трябва да бъде 
насочена против самия живот. Във всеки случай, ние трябва да имаме такова чувство 
към него на умора и омраза, че макар да копнеем за неговия край, да бъдем готови 
според Господната воля да го продължаваме, като стоим далеч от всякакво негодувание 
и нетърпение. Защото това е като че Господ ни е възложил някаква позиция, която 
трябва да държим, докато ни извика при Себе Си. Наистина, Павел оплаква своето 
състояние, че все още е вързан в оковите на тялото, и въздиша ревностно за 
изкуплението си (Рим. 7:24); въпреки това той заявява, че в покорство на Божията 
заповед е готов и за двете, защото осъзнава като свое задължение към Бога да прославя 
Неговото име било чрез живот или чрез смърт, като на Бога принадлежи да определя 
кое е най-добро за Неговата слава (Фил. 1:20-24). Следователно, ако за нас остава да 
живеем и да умираме за Господа, нека да оставим на Негово разположение времета на 
нашия живот и смърт. Все пак нека ревностно да желаем смъртта и постоянно да 
размишляваме за нея, и в сравнение с бъдещото безсмъртие нека да презираме живота, 
и поради робството на греха да копнеем да се откажем от него винаги, когато това е 
угодно на Господа. 

5. Против страха от смъртта! 

Странно е да се каже, но много, които се хвалят, че са християни, вместо да 
копнеят за смъртта, така се страхуват от нея, че треперят при всяко споменаване за нея 
като нещо зловещо и ужасно. Наистина, не можем да се чудим, че нашите естествени 
чувства са доста подтиснати при споменаване на нашата смърт. Но е напълно 
нетърпимо светлината на благочестието да е така немощна в християнското сърце, че 



да не може с по-силна утеха да преодолява и подтиска този страх. Защото ако осъзнаем, 
че тази наша скиния, несигурна, повредена, тленна, увяхваща, чезнеща и гнила, умира, 
за да бъде веднага възстановена в сигурна, съвършена, нетленна, накратко, в небесна 
слава, тази вяра не би ли ни принудила ревностно да желаем това, от което естеството 
се страхува? Ако разсъдим, че чрез смъртта биваме върнати след изгнание в своята 
страна, в небесната страна, това не трябва ли да ни дава утеха? 

Но всичко в нас копнее за постоянно съществуване. Признавам това, и затова 
твърдя, че трябва да гледаме на бъдещото безсмъртие, от което можем да получим 
онова вечно състояние, което не съществува никъде на земята. Защото Павел 
възхитително заповядва на вярващите да копнеят за смъртта, не за да бъдат съблечени, 
а за да се облекат (2 Кор. 5:2). Не трябва ли нисшите животни и неодушевените 
създания като дървото и камъкът, съзнаващи своята настояща немощ, да копнеят за 
крайното възкресение, за да бъдат заедно с Божиите синове избавени от немощта (Рим. 
8:19); и не трябва ли ние, надарени със светлината на разума и дори с повече от разум, 
просветени от Божия Дух, когато става въпрос за нашето естество, да се издигнем по-
високо от тлението на тази земя? 

Но нито е моя цел, нито е мястото за това да споря против това голямо 
извращение. В началото заявих, че нямам никакво желание да се намесвам в просторно 
разглеждане на банални глупости. Моят съвет към онези, чиито умове са така боязливи, 
е да прочетат краткия труд на Киприан, De Mortalite, освен ако не е повече според 
техните заслуги да ги препратя към философите, та като видят какво казват те за 
презрението към смъртта, да започнат да се срамуват. 

И така, нека да смятаме за сигурно, че никой човек не е напреднал в училището 
на Христос, ако не гледа напред с радост към деня на смъртта и крайното възкресение 
(2 Тим. 4:18; Тит 2:13); защото Павел отличава всички вярващи чрез този белег; и 
обичайният ход на Писанието е да ни насочва натам винаги, когато иска да ни даде 
повод за истинска радост. “Изправете се,” казва нашият Господ, “и повдигнете главите 
си, защото изкуплението ви наближава” (Лука 21:28). Разумно ли е, питам аз, това, 
което Той е направил да има могъщо действие да ни събужда към усърдие и 
тържествуване, да произвежда нищо друго освен тъга и отвращение? Ако е така, защо 
все още се славим в Него като наш Учител? Затова нека да имаме по-зрял ум и колкото 
и отвратителен да е копнежът на плътта, нека без съмнения да желаем идването на 
Господа не само като пожелание, но и с най-искрено въздишане, като най-
благоприятното от всички събития. Той ще дойде като Изкупител, за да ни избави от 
огромната бездна на злото и нещастието, и да ни отведе към благословеното наследство 
на Неговия живот и слава. 

6. Утехата за вярващите чрез стремежа към идещия живот 

Наистина е така: всички вярващи, докато живеят на земята, трябва да бъдат като 
овце за клане, за да бъдат съобразени със своята Глава, Христос (Рим. 8:36). 
Следователно, тяхното положение би било най-плачевно, ако не издигнат умовете си 
към небето, не надминат всичко, което е в този свят и не се издигнат над своето 
сегашно състояние (1 Кор. 15:19). От друга страна, веднъж като издигнат главите си 
над всичко земно, дори да виждат нечестивите да процъфтяват в богатство и почести и 
да се радват на несмущаван мир, впускайки се в разкош и блясък и отдавайки се на 
всякакви наслади, нещо повече, дори да са нечестиво атакувани от тях, да понасят 



обиди от тяхната гордост, да бъдат ограбвани от тяхната алчност или наранявани от 
някакви други страсти, те няма да срещнат трудност да понесат тези злини. Те ще 
обърнат очите си към онзи ден (Ис. 25:8; Откр. 7:17), в който Господ ще приеме Своите 
верни слуги, ще изтрие сълзите от очите им, ще ги облече в дрехи на слава и радост, ще 
ги нахрани с неизмеримата сладост на Своите наслади, ще ги издигне да съучаствуват с 
Него в Неговото величие; накратко, ще ги приеме да съучаствуват в Неговото щастие. 
Но нечестивите, дори да са процъфтявали на земята, Той ще изхвърли в краен позор, ще 
обърне техните наслади в мъчения, техния смях и радост в стенания и скърцане на 
зъби, техния мир в угризение на съвестта, и ще накаже техния разкош с неугасим огън. 
Той също ще постави техните вратове под краката на праведните, с чието търпение са 
злоупотребили. Защото, катто Павел заявява, “справедливо е Бог да въздаде скръб на 
онези, които ви оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато 
се яви Господ Исус от небето” (2 Сол. 1:6, 7). 

Наистина, това е нашата утеха; ако бъдем лишени от нея, ние или трябва да се 
предадем на отчаяние, или да се оставим на нашето унищожение за безумната радост 
на света. Псалмистът признава, “Краката ми почти се отклониха, без малко бяха се 
подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието 
на нечестивите” (Пс. 73:1, 2); и той не намира място докато не влезе в светилището и не 
размишлява за края на праведните и нечестивите. Да заключим с една дума, кръстът на 
Христос тържествува в сърцата на вярващите над дявола и плътта, над греха и 
грешниците, когато техните очи бъдат насочени към силата на Неговото възкресение. 

   



Глава Десета 

10. КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ НАСТОЯЩИЯ ЖИВОТ И 
НЕГОВИТЕ ПРЕДИМСТВА. 

Частите на тази глава са: 

I. Необходимостта и полезността от това учение. Крайностите, които трябва да 
избягваме, ако искаме правилно да използваме настоящия живот и неговите 
предимства, р. 1, 2.  

II. Трябва внимателно да избягваме една от тези крайности, а именно, 
невъздържаността на плътта. Описание поред на четири метода за това, р. 3-6.  

Раздели. 

1. Необходимостта от това учение. Използване на предимствата на настоящия 
живот. Крайности, които трябва да избягваме.  
1. Прекомерна строгост.  
2. Плътска невъздържаност и похотливост.  

2. Бог, като е създал толкова много милости, се е погрижил не само за нашите 
нужди, но и за нашата утеха и наслада. Потвърждение от един текст в Псалмите 
и от опита.  

3. Следователно, трябва да избягваме прекомерната строгост. Също трябва да 
избягваме и лакомията на плътта.  
1. Създанието ни призовава да познаваме, обичаме и почитаме Създателя.  
2. Нечестивите не правят това, а само злоупотребяват със земните милости.  

4. Всички земни благословения трябва да бъдат презирани в сравнение с небесния 
живот. Стремежът към небесния живот бива унищожен от прекомерната любов 
към създанието. Първо, невъздържаност.  

5. Второ, нетърпение и неумерено пожелание. Лекарство за тези злини. 
Създадените неща са предназначени за наша употреба. Но човекът все пак е 
отговорен за тяхното използване.  

6. Бог изисква във всички наши действия да гледаме към Неговото призвание. 
Употребата на това учение. То има много предимства.  

(Трябва да се наслаждаваме на добрите неща в този живот като дарове от 
Бога, 1-2 

1. Двойна опасност: прекомерна строгост и прекомерна разпуснатост 

Чрез такива основни начала Писанието също ни учи на правилната употреба на 
земните благословения, предмет, който в никакъв случай не трябва да бъде 
пренебрегван в съставянето на възглед за живота. Защото ако трябва да живеем, ние 
трябва да използваме необходимите за живота неща; ние не можем да отхвърлим дори 
онези неща, които като че ли служат повече за наслада, отколкото за нуждите ни. 
Следователно трябва да спазваме умереност, за да ги използваме с чиста съвест, било 
то за нужди или за удоволствие. Господ заповядва това в Своето Слово, когато ни 
казва, че за Неговите хора настоящият живот е като някакво пътуване, в което те бързат 
към небесното царство. Ако задължително трябва да преминем през земята, няма 
съмнение, че трябва да използваме нейните благословения само дотолкова, доколкото 



те помагат на нашия напредък, а не го забавят. Затова Павел основателно ни увещава да 
използваме този свят без да злоупотребяваме с него, и така да купуваме имот, като че 
ли веднага ще го продадем (1 Кор. 7:30, 31). 

Но тъй като това е опасна тема и има голяма опасност и от двете страни, нека да 
поставим краката си там, където можем да стоим безопасно. Имало е някои добри и 
святи хора, които, като са виждали как невъздържаността и разкошът постоянно водят 
до прекомерност, ако не бъдат строго обуздани, и като са желаели да поправят това 
гибелно зло, са си въобразили, че няма друг начин, освен да се позволи на човека да 
използва материалните блага само дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите; 
наистина, благочестиво решение, но прекалено строго; защото то създава опасността от 
връзване на съвестта в по-строги окови отколкото я връзва Божието Слово. Нещо 
повече, според тях (Chrysost. Ad Heb.) необходимостта означава въздържане от всяко 
нещо, което е желателно, така че са смятали, че е почти незаконно да се добавя нещо 
към хляба и водата. Други са били още по-строги, както се разказва за тиванеца Кратет 
(Plutarch, Lib. de Vitand. aere alien.; Philostratus, Vita Apolonii), че изхвърлил всичките си 
богатства в морето, защото смятал, че ако не ги унищожи, те ще унищожат него. 

Също, много хора в наши дни, докато търсят повод за плътска невъздържаност в 
употребата на видимите неща и така правят път на разпуснатостта, приемат за даденост 
– с което никога няма да се съглася – че тази свобода не трябва да бъде ограничавана от 
никакви условия, но трябва да се остави на съвестта на всеки човек да ги използва така, 
както смята за законно. Наистина признавам, че в това съвестите нито могат, нито 
трябва да бъдат обвързвани от конкретни закони; но тъй като Писанието е установило 
общи правила за законната употреба, ние трябва да останем в границите, определени от 
тези правила. 

2. Главният принцип 

Нека това да бъде наш принцип, че ние не грешим в употребата на даровете на 
Провидението тогава, когато ги използваме за целта, за която техният Създател ги е 
направил и предназначил, тъй като ги е направил за нашето добро, а не за нашето 
унищожение. Най-добре ще следва истинския път онзи човек, който внимателно гледа 
към тази цел. И така, ако разсъдим с каква цел е създал храната, ще открием, че той се е 
погрижил не само за нашите нужди, но и за нашата радост и наслада. Така, в облеклото 
целта е освен нужда, да има приличие и почест; в тревите, плодовете и дърветата, освен 
техните разнообразни употреби, да има видима красота и приятен мирис. Ако не беше 
така, Пророкът нямаше да изброява сред Божиите милости “вино, което весели сърцето 
на човека, и масло, което прави лицето му да лъщи” (Пс. 104:15). Писанието, като 
хвали Божието благоволение, нямаше да споменава навсякъде, че Той е дал такива 
дарове на хората. Естествените качества на самите неща показват с каква цел и доколко 
те могат да бъдат законно използвани. Ако Господ е украсил цветята с цялата красота, 
която открито се представя пред нашия поглед, и със сладкия аромат, който е 
удоволствие за нашето обоняние, трябва ли да е незаконно за нас да се наслаждаваме на 
тази красота и на този аромат? Какво? Не е ли Той отделил цветовете, за да прави едни 
цветове по-приятни от други? Не е ли Той дал качествата на златото и среброто, на 
слоновата кост и мрамора, и с това ги е направил по-скъпоценни от други метали или 
камъни? Накратко, не е ли дал на много неща някаква стойност, без тя да има някаква 
необходима употреба? 



(Ние не трябва да използваме тези благословения безразборно, нито да се 
стремим алчно към богатство, а да служим прилежно в нашето призвание, 3-6) 

3. Когато гледаме към Дарителя на даровете, това предотвратява 
тесногръдието и неумереността 

Така се справихме с тази човешка философия, която, като не позволява 
употребата на създадените неща освен по необходимост, не само злобно ни лишава от 
законните плодове на Божието благоволение, но и не може да бъде осъществена без 
човекът да бъде лишен от всичките си усещания и да бъде сведен до безчувствие. 

Но от друга страна, нека с не по-малко внимание да се пазим от похотите на 
плътта, които, ако не бъдат обуздавани, преминават всякакви граници, и както казах, са 
защитавани от онези, които под прикритието на свободата си позволяват всякаква 
разпуснатост. Първото ограничение се налага, когато твърдим, че целта на създаването 
на всички неща е да ни научи да познаваме техния Създател и да се чувствуваме 
благодарни за Неговата щедрост. Къде е благодарността, ако така се тъпчете и опивате 
от пируване с вино, че сте неспособен за служението на благочестието или за 
задълженията на вашето призвание? Къде е познаването на Бога, ако плътта, като ври в 
похот чрез прекомерно задоволство, заразява ума със своята нечистота, така че губи 
разпознаването на чест и поправление? Къде е благодарността към Бога за облеклото, 
ако поради разкошните одежди се възхищаваме на себе си и презираме другите? Ако от 
показност и блясък насърчаваме нескромността? Къде е нашето познание за Бога, ако 
блясъкът на тези неща пленява нашите умове? Защото много хора са така отдадени на 
разкош във всичките си сетива, че умът им остава погребан; много хора така се 
наслаждават в мрамор, злато и картини, че стават с мраморни сърца, закоравяват се 
като метал и стават като изрисувани статуи. Със своите вкусни аромати кухнята така ги 
обхваща, че вече нямат духовно обоняние. Същото нещо може да се види и в други 
неща. Затова е ясно, че има голяма необходимост от обуздаване на разпуснатия разкош 
и от съобразяване с правилото на Павел, “не мислете за страстите на плътта” (Рим. 
13:14). Когато им се даде твърде много свобода, те се разпускат без мярка или 
ограничение. 

4. Стремежът към вечния живот също определя нашето правилно външно 
поведение в живота 

Няма по-сигурен или по-бърз начин да постигнем това, отколкото като презрем 
настоящия живот и се стремим към небесното безсмъртие. От това произтичат две 
правила: Първо, “тези, които имат жени, нека бъдат като че нямат; . . . и които си 
служат със света, като че не са предани на него” (1 Кор. 7:29, 31). Второ, трябва да се 
научим да бъдем както спокойни и търпеливи в издържането на бедността, така и 
умерени в насладата от изобилието. Който е направил свое правило да си служи с този 
свят без да е предан на него, не само прекратява всяка лакомия относно яденето и 
пиенето, и всяка женственост, амбиции, гордост, прекомерна показност и строгост по 
отношение на своята трапеза, дом и дрехи, но и премахва всяка грижа или 
пристрастеност, които могат да го отклонят или да му попречат да се стреми към 
небесния живот и да върши добро за своята душа. Катон каза това много добре: 
Разкошът предизвиква големи грижи и поражда голямо безгрижие относно 
добродетелите; и има една стара поговорка: Онези, които са твърде заети с грижи за 
тялото, обикновено малко се грижат за душата. 



Затова, макар свободата на християнина във външните неща да не трябва да 
бъде обвързвана със строго правило, тя все пак е подчинена на този закон: Той трябва 
да се отпуска възможно най-малко; от друга страна, негова постоянна цел трябва да 
бъде не само да обуздава разкоша, но и да премахва всяка показност на излишно 
изобилие и внимателно да се пази от превръщането на помощните средства в 
препятствия. 

5. Въздържаността: Земните притежания са поверено настойничество 

Друго правило е, че хората, които се намират в тежки и трудни обстоятелства, 
трябва да се научат да понасят търпеливо своите лишения, за да не станат прекомерно 
алчни за неща, чиято умерена употреба означава немалък напредък в училището на 
Христос. Защото в допълнение към многото други пороци, които придружават копнежа 
към земни блага, човекът, който е нетърпелив в бедността, почти винаги се оказва 
порочен в изобилието. Имам предвид, че онзи, който се срамува от скромните си дрехи, 
става суетен в бляскави дрехи; който не е доволен от слабостта и негодува от липсата 
на по-разкошен обяд, когато придобие разкош, ще злоупотребява прекомерно с него; 
който има трудности и не е доволен от изпадане в ниско и подчинено положение, ще 
бъде неспособен да се въздържи от гордост, когато придобие почести. Нека целта на 
всички, които имат нелицемерно желание за благочестие, да бъде да се научат по 
примера на Апостола, “да са сити и да са гладни, и да са в изобилие и в оскъдност” 
(Филип. 4:12). 

Нещо повече, Писанието има и трето правило за управляване на употребата на 
земните благословения. Вече говорихме за него, когато разглеждаме служенията на 
любовта. Защото то заявява, че всички те са ни дадени от Божията доброта и са 
определени за наша употреба при условие, че са смятани за поверено настойничество, 
за което един ден ще даваме отчет. Следователно трябва да ги управляваме така, като 
че ли постоянно чуваме тези думи да звучат в ушите ни, “Дай отчет за своето 
настойничество.” В същото време нека да помним на Кого ще даваме отчет, а именно, 
на Онзи, Който препоръчва въздържаност, трезвост, пестеливост и умереност, и мрази 
разкоша, гордостта, чувствеността и суетата; Който не одобрява никакво управление, 
което не е съчетано с любов, Който от устата Си вече е осъдил всички онези 
удоволствия, които оттеглят сърцето от целомъдрието и чистотата и помрачават 
разума. 

6. Господното призвание е основа на нашия начин на живот 

Последното нещо, което трябва да имаме предвид, е, че Господ заповядва на 
всеки един от нас във всички дейности в живота да има предвид своето призвание. Той 
познава кипящото неспокойствие на човешкия ум, непостоянството, с което бива 
тласкан насам-натам, неговата ревност едновременно да се впуска в противоположни 
неща, неговата надменност. Затова, за да не би всички неща да бъдат объркани поради 
нашата лудост и безразсъдство, Той е възложил на всеки човек различни задължения в 
различните начини на живот. И за да не си позволи някой да престъпва своите 
определени граници, Той е нарекъл различните начини на живот “призвания.” 
Следователно, призванието на всеки човек е като работно място, определено от 
Господа,, за да не бъде човекът тласкан случайно насам-натам. Така необходимо е това 
разделение, че именно чрез него всички наши действия биват преценявани в Божия 
поглед, и често това става по много различен начин от този, по който човешкият разум 



или философия биха ги оценили. Сред философите няма по-блестящо дело от това 
някой да освободи страната си от тирания, и въпреки това отделният човек, който 
нанесе смъртния удар на тиранина, бива открито осъден от гласа на небесния Съдия (1 
Царе 24:7, 11; 26:9). 

Но аз не желая да се занимавам с конкретни примери; достатъчно е да знаем, че 
във всяко нещо призванието от Господа е основа и начало на правилното действие. 
Този, който не действува съобразно него, никога няма да остане на правилния път в 
изпълнението на своите задължения. Може би понякога ще може да даде външен вид на 
нещо похвално, но каквото и да е то в човешките очи, то ще бъде отхвърлено пред 
Божия престол, и освен това, няма да има съгласие между различните части на неговия 
живот. Следователно, само човекът, който направлява живота си към тази цел, ще може 
правилно да построи своя живот; защото като е свободен от подбудите на 
безразсъдността, той няма да се опитва да върши повече отколкото позволява неговото 
призвание, като знае, че е незаконно да престъпва определените граници. Човекът с 
ниско обществено положение няма да откаже да развива тих личен живот, за да не 
изостави мястото, на което Бог го е поставил. И отново, във всички наши грижи, 
трудности, скърби и други тежести, ще бъде голямо облекчение да знаем, че всички те 
са под Божия надзор. Съдията ще изпълнява с желание своето служение, и бащата ще 
се ограничи в своята конкретна област. Всеки в своето място в живота ще понася без 
роптание неговите неудобства, грижи, неспокойство и тревоги, като е уверен, че Бог е 
Този, Който налага товара. Също, възхитителна утеха ще бъде и това, че като следвате 
вашето призвание, никоя работа няма да бъде толкова скромна и нисша, че да няма 
блясък и стойност пред Бога. 

   



Глава Единадесета 

11. ЗА ОПРАВДАНИЕТО ЧРЕЗ ВЯРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ПОНЯТИЕТО И НА СЪЩНОСТТА. 

В тази и в следващите седем глави бива обяснено учението за Оправдание чрез 
Вяра, и биват опровергани противните на него заблуди. Следното може да се смята 
като подредба на тези глави: Глава 11 изявява учението, а четирите следващи глави, 
като унищожават правдата от дела, потвърждават правдата чрез вяра, всяка 
според темата, която е определена от заглавието на главата; в Глава 13 се обръща 
внимание на две предупреждения; в Глава 14 се разглежда началото и развитието на 
новорождението в новородените; а в Глава 15 се разглеждат две много гибелни 
последствия, които винаги придружават правдата от дела. Трите други глави са 
посветени на опровержения: Глава 16 се справя с възраженията на противниците; 
Глава 17 отговаря на аргументите, взети от обещанията на Закона или от 
Благовестието; Глава 18 опровергава това, което се казва в подкрепа на правдата от 
вяра чрез обещанието за награда. 

Единадесетата глава има три главни части: 

I. Обяснение на понятието, което се използва в тази дискусия, р. 1-4.  
II. Опровержение на измислицата на Осиандър за присъщата праведност, р. 5-13.  

III. Утвърждаване на правдата чрез вяра противно на правдата от дела.  

Раздели. 

1. Връзката между учението за Оправданието и учението за Новорождението. 
Познаването на това учение е много необходимо поради две причини.  

2. Обяснение на понятията с цел улесняване на изложението.  
1. Какво трябва да бъде оправдано пред Бога.  
2. Оправдание чрез дела.  
3. Оправдание чрез вяра. Определение.  

3. Различни значения на понятието Оправдание.  
1. Похвала към Бога и истината.  
2. Суетна показност на праведност.  
3. Вменяване на правда чрез вяра, чрез и заради Христос. Потвърждение от 

един израз от Павел и друг от нашия Господ.  
4. Друго потвърждение от сравнение с други изрази, в които оправдание означава 

незаслужена праведност пред Бога чрез вяра в Исус Христос.  
1. Приемане.  
2. Вменяване на правда.  
3. Прощаване на грехове.  
4. Благословение.  
5. Примиряване с Бога.  
6. Праведност чрез покорство към Христос.  

5. Втора част на главата. Опровержение на измислицата на Осиандър за присъщата 
праведност.  
1. Аргументът на Осиандър. Отговор.  
2. Втори аргумент на Осиандър. Отговор. Трети аргумент. Отговор.  



6. Необходимостта от това опровержение. Четвърти аргумент. Отговор. 
Потвърждение. Друг отговор. Пети и шести аргумент и отговори.  

7. Седми и осми аргумент.  
8. Девети аргумент. Отговор.  
9. Десети аргумент. Отговор.  
10. В какъв смисъл се казва, че Христос е нашата правда. Единадесети и 

дванадесети аргумент и отговори.  
11. Тринадесети и четиринадесети аргумент. Отговори. Едно изключение на 

Осиандър. Разграничаване между вменената и началната праведност. Осиандър 
ги обърква. Петнадесети аргумент. Отговор.  

12. Шестнадесети аргумент, измислица на Осиандър. Отговор. Други четири 
аргумента и отговори. Заключение на опровержението на заблудите на 
Осиандър.  

13. Последна част на главата. Опровержение на софистите, които си въобразяват 
праведност, съставена отчасти от вяра и отчасти от дела.  

14. Хитростта на софистите да дават едно и също название на различни неща. Два 
отговора.  

15. Втора хитрост. Два отговора. Първи отговор. Гибелните последствия от тази 
хитрост.  

16. Втори отговор, показващ в какво се състои Оправданието според Писанието.  
17. Привеждане на два текста от Писанието в обяснение на това учение за 

Оправданието.  
18. Друг текст от Писанието.  
19. Трета хитрост. Паписткото възражение против учението за Оправдание само 

чрез вяра. Три отговора. Четвърта хитрост. Три отговора.  
20. Пета хитрост, основана върху прилагането на понятието Праведност за добрите 

дела и за тяхната награда. Отговор, потвърден от непобедимия аргумент на 
Павел. Шеста хитрост. Отговор.  

21. С това опровержение на Осиандър и софистите е установена истинността на 
определението за Оправдание чрез вяра.  

22. Потвърждение на определението.  
1. Чрез текстове от Писанието.  
2. От писанията на древните Бащи.  

23. Човекът се оправдава чрез вяра не защото чрез нея придобива Духа и така става 
праведен, а защото чрез вяра се хваща за правдата на Христос. Справяне с едно 
възражение. Пример за учението за Оправдание чрез вяра от трудовете на 
Амвросий.  

(Определение на понятията оправдание и новорождение, 1-4) 

1. Мястото и смисълът на учението за оправданието 

Вярвам, че вече достатъчно сме показали, че единственото средство на човека да 
избегне проклятието на Закона и да придобие своето спасение е вярата; а също и какво 
е естеството на вярата, какви са ползите, които тя носи и плодовете, които ражда. 
Цялото може да се обобщи по следния начин: Христос, даден ни от Божията доброта, 
бива осъзнат и придобит чрез вяра, чрез която ние получаваме пряко две ползи; първо, 
като биваме примирени в Христовата правда, Бог става щедър Баща вместо Съдия; и 
второ, като сме осветени от Неговия Дух, ние се стремим към почтеност и чистота на 
живота. Като че ли вече достатъчно обсъждахме тази втора полза, а именно, 



новорождението. От друга страна, предметът на оправданието беше разгледан по-бегло, 
защото изглеждаше по-подредено първо да обясним, че вярата, чрез която единствено 
придобиваме незаслужено оправдание по Божията милост, не е лишена от добри дела; а 
също да покажем истинското естество на тези добри дела, върху които се крепи отчасти 
този въпрос. Сега ще бъде напълно разгледано учението за Оправданието, с 
убеждението, че тъй като то е главната основа, на която стои религията, то изисква 
повече грижа и внимание. Защото ако първо не разберете какво е вашето положение 
пред Бога и какво е осъждението, което Той заявява против вас, нямате основа, на която 
да основете своето спасение, или на която да изработвате благочестие към Бога. 
Необходимостта от подробно разбиране на този предмет ще стане по-очевидна когато 
го разгледаме по-подробно. 

2. Понятието “оправдание” 

За да не се спънем още в началото (това би станало, ако започнем разглеждането 
без да знаем какъв е предметът), нека първо да обясним значението на изразите, 
“оправдани пред Бога” и “оправдани чрез вяра или чрез дела.” Казва се, че един човек е 
оправдан пред Бога, когато пред Божия съд е обявен за праведен и е приет заради 
неговата праведност; защото тъй като нечестието е омразно на Бога, така грешникът не 
може да намери благодат пред Бога, докато е считан за грешник. Затова, където има 
грях, там е Божият гняв и възмездие. От друга страна, оправдан е онзи човек, който не е 
считан за грешник, и така стои оневинен пред Божието съдилище, където всички 
грешници биват осъдени. Както за невинен човек, когато бъде обвинен пред 
безпристрастен съдия, който отсъжда според неговата невинност, се казва, че е 
оправдан от съдията, така за един човек се казва, че е оправдан от Бога, когато е 
премахнат от списъка на грешниците и Бог свидетелствува и потвърждава неговата 
праведност. По същия начин, за един човек се казва, че е оправдан от дела, ако в 
неговия живот може да се намерят чистота и святост, които заслужават свидетелство за 
праведност пред Божия престол, или ако чрез съвършенството на своите дела той може 
да отговори и да задоволи Божията справедливост. Обратното, човек бива оправдан 
чрез вяра, когато, като е изключен от правдата чрез дела, чрез вяра се хваща за правдата 
на Христос, и облечен в нея, се явява пред Бога не като грешник, а като праведен. 

Така просто ние тълкуваме оправданието, като позволение, чрез което Бог ни 
допуска в Своето благоволение, като че ли сме праведни; и казваме, че това оправдание 
се състои в прощаване на грехове и вменяване на Христовата праведност (виж р. 21 и 
23). 

3. Употреба на това понятие от Писанието 

Има много ясни текстове от Писанието в потвърждение на това. Първо, не може 
да се отрече, че именно това е правилното и най-често значение на понятието. Но тъй 
като би било твърде отегчително да съберем всички текстове и да ги сравняваме един с 
друг, нека да е достатъчно да обърнем вниманието на читателя към този факт: след това 
той лесно ще се увери в неговата истинност. Само ще спомена няколко текста, които 
изрично се занимават с оправданието, за което говорим. 



Първо, когато Лука разказва, че всички, които чуха Христос, “оправдаха Бога” 
(Лука 7:29)1, и когато Христос заявява, че “мъдростта се оправдава от всичките си 
деца” (Лука 7:35), Лука няма предвид, че те са вменили някаква правда; защото 
правдата винаги остава съвършена в Бога, дори целият свят да се опита да я изтръгне от 
Него; нито пък Христос иска да каже, че учението за спасението бива направено 
праведно, защото то само е такова по своето естество; но двата израза означават 
приписване на слава на Бога и на Неговото учение. От друга страна, когато Христос 
упреква фарисеите за това, че оправдават сами себе си (Лука 16:15), Той няма предвид, 
че придобиват правда като действуват правилно, а че суетно си приписват вид на 
праведност, от която са лишени. Онези, които знаят еврейски, разбират по-добре 
значението на тези изрази; защото в този език определението “нечестив” се дава не 
само на онези, които се стремят към нечестие, но и на тези, които получават присъда на 
осъждение. Така, когато Витсавия казва, “Аз и синът ми Соломон ще се считаме 
престъпници,” тя не признава престъпление, а се оплаква, че тя и нейният син ще бъдат 
изложени на позора да бъдат наредени сред осъдените и престъпниците (3 Царе 1:21). 
Всъщност, от контекста е ясно, че дори в латинския това понятие трябва да се разбира 
именно по този начин, а именно, относително, и не означава някакво качество. 

Относно използването на понятието в настоящата тема, когато Павел говори за 
Писанието, “като предвидя, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците” (Гал. 3:8), 
какъв друг смисъл можете да му дадете, освен че Бог вменява праведност чрез вяра? 
Отново, когато казва, “че Бог е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус” (Рим. 
3:26), какво означава това, освен че Бог, като взема предвид тяхната вяра, ги 
освобождава от осъждението, което тяхното нечестие заслужава? Това се вижда още 
по-ясно в заключението, когато възкликва, “Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, 
Който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а 
при това и беше възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който 
ходатайствува за нас?” (Рим. 8:33, 34). Защото така той казва: Кой ще обвини онези, 
които Бог е оправдал? Кой ще осъди онези, за които Христос се застъпва? 
Следователно, да ги оправдае не е нищо друго, освен да ги освободи от обвинение за 
престъпления, като че ли невинността им е доказана. Затова, когато Бог ни оправдава 
чрез застъпничеството на Христос, Той не ни освобождава поради доказателства за 
нашата невинност, но чрез вменяване на праведност, така че без да сме праведни сами 
по себе си, да бъдем определени за праведни в Христос. Така в беседата на Павел в 
Деяния се казва, “Чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете, и че всеки, 
който вярва, се оправдава чрез Него от всичко, от което не сте могли да се оправдаете 
чрез Мойсеевия закон” (Деян. 13:38, 39). Виждате, че оправданието се обяснява като 
прощение на греховете; виждате ясно, че то се използва за освобождаване от вина;, 
виждате, че то не може да се постигне чрез делата на Закона; виждате, че то изцяло 
идва чрез застъпничеството на Христос; виждате, че се придобива чрез вяра; накрая, 
виждате, че то включва и удовлетворение, тъй като се казва, че биваме оправдани от 
нашите грехове чрез Христос. Така когато се казва, че бирникът се прибра у дома си 
“оправдан” (Лука 18:14), не може да се твърди, че той придоби това оправдание чрез 
някаква заслуга от дела. Всичко, което се казва, е, че след като придоби прошка на 
греховете, той беше приет пред Бога като праведен. Следователно той беше оправдан 
не чрез някакви добри дела, а чрез незаслужено освобождаване от вина от страна на 

                                                            
1 Българският превод казва, “признаха Божията правда.” Оригиналният текст е, “оправдаха 
Бога” (“. . . εδικαιωσαν τον θεον . . .”). Бел. прев. 



Бога. Затова Амвросий много уместно нарича изповядването на греховете “юридическо 
оправдаване” (Амвросий върху Псалм 118, Проповед 10). 

4. Оправданието като благодатно приемане от Бога и като прощаване на 
греховете 

И без да казваме повече за това понятие, ние няма да имаме съмнение какво 
означава то, ако осъзнаем описанието, което е дадено за него. Защото Павел определено 
нарича оправданието с думата “приемане,” когато казва на ефесяните, “Като ни 
предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по благоволението на 
Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е дарил във Възлюбения 
Си” (Еф. 1:5, 6). Смисълът е същият, както на друго място, където казва, “оправдани 
даром чрез Неговата благодат” (Рим. 3:24). В четвъртата глава на Посланието към 
Римляните той първо го нарича вменяване на правда и не се колебае да постави в него 
прошката на греховете: “Както и Давид говори за благословението на човека, на когото 
Бог вменява правда независимо от дела: Благословени онези, чиито беззакония са 
простени” и т.н. (Рим. 4:6-8). Всъщност, той там не говори за част от оправданието, а за 
цялото оправдание. Нещо повече, той заявява, че Давид дава определение за 
оправдание, когато обявява за благословен онзи, който е придобил безплатно прошка за 
своите грехове. Откъдето се вижда, че тази правда, за която говори, е просто обратното 
на съдебната вина. Но най-добрият текст по тази тема е онзи, в който той обявява, че 
обобщението на посланието на Благовестието е примирение с Бога, Който е благоволил 
чрез Христос да ни приеме в благоволение без да ни вменява греховете (2 Кор. 5:18-21). 
Нека моите читатели внимателно да прочетат целия контекст. Защото Павел веднага 
след това като обяснение добавя, за да обясни начина на примирение, че Христос, 
Който не е познавал грях, беше направен грях за нас, несъмнено под “примирение” 
няма предвид друго освен оправдание. Нещо повече, не би могло да се каже, че ние 
ставаме праведни “чрез покорството” на Христос (Рим. 5:19), ако не е вярно, че пред 
Бога ние сме праведни заради Христос, а не заради нас самите. 

(Опровержение на учението на Осиандър за “присъщата праведност,” 5-12) 

5. Учението на Осиандър за присъщата праведност 

Но тъй като Осиандър е измислил една чудовищност, наречена “присъща 
праведност,” чрез която, макар да не възнамерява да премахне безплатната праведност, 
той я вкарва в тъмнина, и чрез тази тъмнина лишава праведните умове от сериозно 
усещане за Божията благодат; може би е уместно да опровергая това налудничаво 
бълнуване, преди да премина към други теми. 

Първо, цялата тази измислица е празно любопитство. Наистина, той натрупва 
много стихове от Писанието, показвайки, че Христос е едно с нас, и следователно ние 
сме едно с Него, истина, която не се нуждае от доказателство; но той впримчва себе си, 
като не осъзнава естеството на това единство. Обяснението на всички трудности е 
лесно за нас, които твърдим, че сме свързани с Духа чрез тайното действие на Неговия 
Дух; но Осиандър е измислил някаква идея, сродна на тази на манихейците, като желае 
да вложи Божието естество в хората. 



От това идва другата негова идея, че Адам е бил направен по Божия образ, 
защото дори преди Падението Христос е бил определен да бъде образ на човешкото 
естество. Но тъй като се стремя към краткост, ще се огранича до настоящата тема. 

Той казва, че ние сме едно с Христос. Ние признаваме това, но все пак отричаме, 
че естеството на Христос е примесено с нашето. След това казваме, че той нелепо се 
труди да подкрепи своите заблуди чрез този принцип: че Христос е нашата праведност, 
защото е вечния Бог, извора на правдата, самата Божия правда. Моите читатели ще ме 
извинят, че тук само засягам въпроси, които би трябвало да отложа за разглеждане на 
друго място. Но макар той да твърди, че чрез понятието “присъща праведност” просто 
иска да представи възгледа, че ние сме счетени за праведни заради Христос, той ясно 
показва, че незадоволен от тази праведност, осигурена ни от покорството и жертвената 
смърт на Христос, той твърди, че ние сме същностно праведни в Бога чрез вложено 
естество, както и качества. По тази причина той така разгорещено спори, че не само 
Христос, но и Бащата и Духът обитават в нас. Аз признавам, че това е истина, все пак 
твърдя, че тя е изкривена от Осиандър. Той би трябвало да осъзнава начина на това 
обитаване, а именно, че Бащата и Духът са в Христос; и тъй като в Него обитава цялата 
пълнота на Божеството, така в Него ние притежаваме целия Бог. Следователно, това, 
което той казва отделно за Бащата и за Духа, не прави друго освен да отклонява 
простите от Христос. 

След това той създава смесване на естествата, чрез което Бог, като влага Себе Си 
в нас, ни прави част от Себе Си. Той не признава, че сме едно с Христос чрез 
действието на Духа, Христос е главата, а ни тялото, ако Неговото естество не е 
примесено с нашето. Но както казах, в случая с Бащата и Духа той по-ясно изявява 
своите възгледи, а именно, че ние не биваме оправдани само чрез благодатта на 
Посредника, и че правдата не ни е просто и изцяло дадена в Неговата личност, а 
ставаме съучастници на Божията правда тогава, когато Бог бива по естество съединен с 
нас. 

6. Осиандър погрешно смесва прошката на греховете с новорождението 

Ако беше казал само, че като ни оправдава, Христо става наш чрез същностен 
съюз, и че Той е наша Глава не само като човек, но и че същността на Божественото 
естество бива вложена в нас, неговите бълнувания биха били по-безвредни, и може би 
било по-малко необходимо да спорим с него; но тъй като този принцип е като сепия, 
която изхвърля черномастилена кръв и така прикрива своите пипала, ако не искаме 
съзнателно и с желание да позволим да бъдем ограбени от онази праведност, която 
единствено ни дава пълна увереност в нашето спасение, ние трябва упорито да се 
възпротивим. Защото в цялата тази дискусия съществителното “праведност” и глаголът 
“оправдавам” биват разширени от Осиандър в две части; да бъдеш оправдан е не само 
да бъдеш примирен с Бога чрез безплатно оправдание, но също и да бъдеш направен 
праведен; а праведността не е незаслужено вменяване, а е святостта и почтеността, 
вдъхновени от божественото естество, обитаващо в нас. И той разгорещено твърди 
(виж р. 8), че самият Христос е нашата праведност, не защото е умилостивил Бащата 
като е поел нашите грехове, а защото е вечният Бог и живот. 

За да докаже първата точка, а именно, че Бог оправдава не само чрез прошка, но 
и чрез новорождение, той пита дали Бог оставя онези, които е оправдал, такива, 
каквито са по естество, без да променя тяхното порочно естество? Отговорът е много 



лесен: Тъй като Христос не може да бъде разделен на две части, така двете неща, 
оправданието и освещението, за които знаем, че са съединени в Него, остават 
неразделни. Следователно, когото Бог приема в Своето благоволение, Той му дава Духа 
на осиновение (Рим. 8:15), Чието действие го обновява по Неговия образ. Но ако 
блясъкът на слънцето не може да бъде отделен от горещината на слънцето, трябва ли да 
кажем, че земята бива топлена от светлината и осветена от топлината? Тази метафора е 
много уместна за нашата тема. Чрез своята светлина слънцето съживява и обогатява 
земята; чрез своите лъчи я огрява и осветлява. Това е тясна и неразделна връзка, но 
самият разум не ни позволява да прехвърлим върху едното особените качества на 
другото. В объркването на двойната благодат, което Осиандър ни натрапва, има 
подобна нелепост. Тъй като онези, които Бог безплатно определя като праведни, Той 
също обновява за вършене на правда, Осиандър обърква това безплатно приемане с 
този дар на новорождението, и твърди, че те са едно и също нещо. Но макар да 
обединява двете, Писанието ги описва отделно, за да покаже по-добре многообразната 
Божия благодат. Павловото твърдение не е произволно, че Христос беше направен за 
нас “правда и освещение” (1 Кор. 1:30). И винаги, когато говори за даденото ни 
спасение, за бащинската любов на Бога и благодатта на Христос, че сме призвани към 
чистота и святост, той ясно показва, че да бъдем оправдани е нещо различно от това да 
бъдем направени нови създания. 

Като стига до Писанието, Осиандър извращава всеки текст, който цитира. Така 
когато Павел казва, “който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, 
неговата вяра му се вменява за правда” (Рим. 4:5), той обяснява “оправдава” като 
“прави праведен.” Със същото безразсъдство той извращава цялата четвърта глава на 
Римляни. Не се колебае да даде подобно тълкувание на текста, който цитирах по-горе, 
“Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?” Тук е ясно, че се 
говори само за вината и освобождаването от вина, и че смисълът на думите на 
Апостола зависи от това противопоставяне. Така неговата празнота се вижда както в 
аргумента му, така и в неговите цитати от Писанието. 

Той не е дори на йота по-разумен в разглеждането на понятието “праведност,” 
когато се казва, че вярата на Авраам му се вмени за правда, като прие Христос (Който е 
Божията правда и самият Бог), и Авраам беше надарен с превъзходни добродетели. От 
това става явно, че две неща, които са съвършени, биват порочно обърнати от него в 
едно нещо, което е извратено. Защото праведността, която е спомената тук, не се отнася 
за целия живот; защото Духът свидетелствува, че макар Авраам да беше превъзходен в 
добродетели, и чрез дълготърпение постигна такъв напредък, единственият начин, по 
който той угоди на Бога, беше като прие с вяра благодатта, която беше дадена в 
обещанието. От това следва, както Павел твърди, че в оправданието няма място за дела. 

7. Значението на вярата за оправданието 

Когато той възразява, че силата за оправдание съществува не във вярата сама по 
себе си, а само като приемане на Христос, аз с готовност го признавам. Защото ако 
вярата оправдаваше сама по себе си, или (както е изразено) чрез своята вътрешна 
стойност, тъй като тя е винаги слаба и несъвършена, нейното действие би било 
частично, и тъй като така нашата праведност ще бъде осакатена, тя ще ни даде само 
част от спасението. Наистина, ние не си въобразяваме нищо такова, но казваме, че само 
Бог оправдава. Същото нещо казваме и за Христос, защото Той ни е даден за нашата 
правда; докато сравняваме вярата със съд, защото сме неспособни да приемем Христос, 



ако не сме изпразнени и не дойдем с отворена уста да приемем Неговата благодат. От 
това следва, че ние не оттегляме от Христос властта да оправдава, когато твърдим, че 
преди да приемем Неговата правда, ние трябва да приемем Него самия чрез вяра. 
Въпреки това не приемам заплетената хитрост на софиста, че вярата е Христос; като че 
ли глиненият съд сам по себе си е съкровище, защото в него имало злато. И все пак 
това не е причина вярата, макар сама по себе си да няма достойнство или стойност, да 
не ни оправдава като ни дава Христос; точно както глиненият съд, пълен с монети, ни 
дава богатство. Затова казвам, че вярата, която е единственото средство за придобиване 
на оправдание, бива невежо обърквана с Христос, Който е същностната причина, както 
и Начинател и Служител на това голямо благословение. Това се справя с трудността, а 
именно, как трябва да разбираме думата “вяра,” когато говорим за оправданието. 

8. Учението на Осиандър, че Христос е наша правда според Своето 
божествено естество 

Осиандър отива още по-далеч относно начина на приемане на Христос, като 
твърди, че чрез служението на външното Слово се приема вътрешното Слово; за да ни 
отклони така от свещеничеството на Христос и от Неговото служение на Посредник 
към Неговата вечна божественост. Наистина, ние не разделяме Бога, но твърдим, че 
Той, Който примирявайки ни с Бога в Своята плът, ни дарява с праведност, е вечното 
Божие Слово; и че Той не може да изпълни служението на Посредник, нито да 
придобие правда за нас, ако не беше вечният Бог. Осиандър казва, че тъй като Христос 
е едновременно Бог и човек, Той е направен наша правда по отношение не на Своето 
човешко, а на Своето божествено естество. Но ако това е присъщо качество на 
Божеството, то не е ограничено до Христос, а общо за Него, за Бащата и за Духа, тъй 
като тяхната правда е една и съща. Така би било невъзможно да кажем, че това, което е 
съществувало естествено от вечността, е направено наше. Но дори да се съгласим, че 
Бог е направен правда за нас, какво да кажем за обяснението на Павел, че Бог Го е 
направил правда? И така, това е особено качество на служението на Посредника, 
защото макар да съдържа в Себе Си Божественото естество, пак притежава Свое име, за 
да бъде разграничаван от Бащата и Духа. Но Осиандър смехотворно се хвали с един-
единствен текст в Еремия, в който се казва, че Йеова ще бъде наша правда (Ер. 23:6; 
33:16). Но всичко, което става ясно от този стих, е, че Христос, Който е нашата правда, 
е Бог изявен в плът. На друго място цитирахме думите на Павел, че Бог е изкупил 
Църквата със собствената Си кръв (Деян. 20:28). Ако някой от тези стихове заключи, че 
кръвта, чрез която са изкупени греховете, е божествена и от божественото естество, кой 
би изтърпял такава гнусна ерес? Но Осиандър, като си мисли, че е спечелил спора с 
това детинско заяждане, се надува, възвеличава се и изпълва цели страници с 
бомбастичност, докато решението е просто и очевидно, а именно, че Йеова, когато е 
направен да произлезе от потомството на Давид, наистина стана правда за вярващите, 
но в смисъла, в който Исая заявява, “Праведният Ми Служител ще оправдае мнозина 
чрез знанието им за Него” (Ис. 53:11). Нека да отбележим, че Този, Който говори тук, е 
Бащата. Той приписва служението на оправдание на Сина и добавя причината за това: 
защото е “праведен.” Той определя начина, или “средството” в учението, чрез което 
Христос бива познат. Защото е по-правилно да се разбира думата da’at в страдателен 
залог. От това заключавам, първо, че Христос е направен правда, когато прие образа на 
слуга; второ, че ни оправдава чрез Своето покорство към Бащата; и следователно Той 
не извършва това за нас по отношение на Своето Божествено естество, а според 
естеството на служението, което Му е възложено. Защото макар че само Бог е извор на 
правдата и единственият начин, по който ставаме праведни, е чрез участие в Него, тъй 



като поради нашия злополучен бунт биваме отчуждени от Неговата праведност, 
необходимо е да се обърнем към това по-земно лекарство, та Христос да ни оправдае 
чрез силата на Своята смърт и възкресение. 

9. Оправданието като дело на Посредника 

Ако той възрази, че поради своето превъзходство това дело надвишава 
човешкото естество и следователно може да се припише единствено на божественото 
естество; аз ще се съглася с първата част, но ще кажа, че по втората част той е невежо 
заблуден. Защото макар че Христос не би могъл да очисти нашите души чрез Своята 
кръв, нито да умилостиви Бащата чрез Своята жертва, нито да ни освободи от тежестта 
на вината, накратко, не може да изпълни служението на свещеник, ако не е самият Бог, 
защото никоя човешка способност не може да понесе такъв товар, пак е сигурно, че той 
извърши всички тези неща в Своето човешко естество. Ако някой попита, по какъв 
начин биваме оправдани? Павел отговаря, чрез покорството на Христос. Дали Той се 
покори по някакъв друг начин освен в образа на слуга? Затова заключаваме, че 
правдата беше изявена за нас в Неговата плът. По същия начин, в друг стих (за който се 
чудя, че Осиандър не се срамува да го цитира многократно) той поставя извора на 
правдата изцяло във въплъщението на Христос, “Който за нас направи грях Онзи, 
Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него правдата от Бога” (2 Кор. 5:21). В 
своите надути изречения Осиандър се хваща за израза, “правдата от Бога,” и крещи 
“Победа!” като че ли е доказал, че това е неговият призрак на присъщата праведност, 
макар че думите имат съвсем различно значение, а именно, че ние биваме оправдани 
чрез умилостивението, извършено от Христос. И начинаещите знаят, че “правдата от 
Бога” означава “правдата, одобрена от Бога,” както в Йоан Божията похвала (хваление) 
бива противопоставена на човешката похвала (хваление) (Йоан12:43). Знам, че 
понякога “правдата от Бога” означава това, което Бог създава и дарява на нас; но 
здравомислещите читатели ще осъзнаят дори без моя коментар, че единственият 
смисъл тук е, че като сме подкрепени от умилостивението на Христос, ние можем да 
застанем пред Божия съд. Думите не биха били от такава важност, ако Осиандър се 
съгласи с нас в това, че ние биваме оправдани чрез Христос в смисъл, че Той е 
направен принос за умилостивение за нас. Това не може да стане в Неговото 
божествено естество. Поради която причина, когато Христос запечатва правдата и 
спасението, които ни е донесъл, Той полага сигурен залог за тях в Своята плът. 
Наистина, Той нарича Себе Си “жив хляб,” но като обяснение добавя, “Моята плът е 
истинска храна, и Моята кръв е истинско питие” (Йоан 6:55). Същото учение се вижда 
ясно в тайнствата; които, макар да насочват нашата вяра към целия Христос, не към 
част от Него, пак в същото време заявяват, че средствата за правдата и спасението са 
положени в Неговата плът; не че човекът сам по Себе Си оправдава или съживява, но 
че Бог благоволява чрез Посредник да изяви Своето скрито и необхватно естество. 
Поради което аз често повтарям, че Христос е поставен пред нас като извор, от който 
можем да черпим онова, което иначе би лежало безполезно в дълбока и скрита бездна; 
сега то тече свободно към нас в личността на Посредника. По този начин и в този 
смисъл аз не отричам, че Христос, като Бог и човек, ни оправдава; че Неговото дело е 
общо за Бащата и за Святия Дух; накратко, че правдата, на която Бог ни прави 
съучастници, е вечната правда на вечния Бог, ако се обърне внимание на ясните и верни 
причини, за които говорих. 

10. Какво е естеството на нашия съюз с Христос? 



Нещо повече, за да не би чрез своите хитрини Осиандър да заблуди 
невнимателните, аз признавам, че ние сме лишени от този несравним дар, докато 
Христос не стане наш. Затова ние поставяме най-голяма важност върху този съюз на 
главата и членовете, обитаването на Христос в нашите сърца, накратко, тайнственият 
съюз, когато Христос става наш и ни прави съдружници с Него в даровете, с които Той 
е дарен. Така ние не гледаме на Него отдалеч и отделени от Него, но като сме Го 
облекли и сме присадени в Неговото тяло Той благоволява да ни направи едно със Себе 
Си, и следователно се славим в това, че имаме общение на правда с Него. Това 
опровергава клеветата на Осиандър, че ние объркваме вярата с праведността; като че ли 
ограбваме Христос от Неговите права, когато казваме, че нещастни сами по себе си, 
ние идваме при Него чрез вяра, за да направим място за Неговата благодат, за да може 
Той единствен да ни изпълни. Но Осиандър, презирайки този духовен съюз, настоява 
на някакво чудовищно смесване между Христос и вярващите; и затова, за да създаде 
предразсъдъци, нарича “цвинглианци” всички онези, които не са съгласни с неговата 
фанатична ерес на присъщата праведност, защото не твърдят, че в Господната вечеря 
ядем естеството на Христос. Колкото за мен, аз смятам за най-висша чест да бъда 
обиждан така от един надменен човек, отдал се на своите мошеничества; макар че той 
обижда не само мен, но и известни автори по целия свят, които би трябвало със 
смирение да почита. Това обаче не ме интересува, тъй като защитавам не моята лична 
кауза, и искрено твърдя, че съм свободен от всякакво злобно чувство. Като настоява 
така разгорещено на присъщата праведност и на същностно обитаване на Христос 
вътре в нас, той казва, първо, че чрез чудовищно смесване Бог влива Себе Си в нас, тъй 
като твърди, че в Господната вечеря има ядене на плът; и второ, че като влива Своята 
праведност в нас, Бог ни прави еднакво праведни със Себе Си, тъй като според 
Осиандър тази праведност е едновременно самият Бог, както и Божията честност, 
святост или почтеност. Няма да изразходвам много време да се справям с текстовете от 
Писанието, които той привежда, и които той изкривява за нашето настоящо състояние, 
докато те са използвани по отношение на небесния живот. Петър казва, че чрез 
познанието за Христос “ни се подариха скъпоценните и твърде големи обещания, за да 
станете чрез тях участници на божественото естество” (2 Пет. 1:4); като че ли сега сме 
това, което Благовестието обещава, че ще бъдем при крайното идване на Христос; дори 
Йоан ни напомня, че “когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го 
видим както е” (1 Йоан 3:2). Аз само исках да дам на моите читатели кратко обобщение 
на Осиандър, като моето намерение е да избягвам разглеждане на неговите измислици, 
не защото имам някакви трудности да ги опровергая, а защото не искам да отегчавам 
читателя с излишни усилия. 

11. Учението на Осиандър за присъщата праведност унищожава сигурността 
на спасението 

Но повече отрова се промъква във втората част, когато той казва, че ние сме 
праведни заедно с Бога. Мисля, че вече достатъчно доказахме, че макар тази догма да 
не е толкова вредна, тъй като е противоестествена и безплодна, и пропада поради 
собствената си празнота, справедливо е всички здравомислещи и благочестиви 
читатели да бъдат отвратени от нея. Но тъй като е невъзможно да търпим безбожието, 
което като подкопава нашата увереност за спасение и ни оставя в мъгла под маската на 
двойна праведност, се опитва да ни попречи да приемем дара на умилостивение чрез 
вяра и да призоваваме Бога със спокойни умове. Осиандър ни се подиграва, че 
поучаваме, че да оправданието е юридическо понятие, защото е правилно наистина да 
бъдем праведни; също, няма нищо, на което той да се противопоставя повече, от идеята 



за това, че сме оправдани чрез безплатно вменяване на правда. Добре тогава, ако Бог не 
ни оправдава като освобождава от вина и прощава, какво има предвид Павел, когато 
казва, “Бог в Христос примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на хората 
прегрешенията им. . . . Който за нас направи грях Онзи, Който не е знаел грях, за да 
станем ние чрез Него правдата пред Бога” (2 Кор. 5:19, 21). Тук научавам, първо, че 
онези, които биват примирени с Бога, биват счетени за праведни; след това се заявява 
начина за това, Бог оправдава чрез прощаване; и затова на друго място оправданието се 
противопоставя на обвиняването (Рим. 8:33); това противопоставяне ясно показва, че 
начинът на изразяване идва от правната терминология. И наистина, никой човек, който 
има поне умерено познание за еврейския език (и ако има здрав ум), не може да не знае, 
че този израз произлиза именно от правото, и именно от там извлича своето значение и 
сила. И така, когато Павел казва, че Давид “говори за благословението на човека, на 
когото Бог вменява правда независимо от дела: Благословени онези, чиито беззакония 
са простени” (Рим. 4:6, 7; Пс. 32:1), нека Осиандър да каже дали това е пълно или само 
частично определение. Той определено не привежда Псалмиста като свидетел, че 
прошката на греховете е само част от правдата, или върви заедно с нещо друго в 
оправдаването, а обобщава цялата правда в безплатното опрощаване, като заявява, че са 
благословени онези, “чиито беззакония са простени, и чиито грехове са покрити,” и “на 
които Господ не вменява грях.” Той основава и утвърждава своето щастие в това, че по 
този начин е праведен не по естество, а чрез вменяване. 

Осиандър възразява, че би било обидно за Бога и противно на Неговото естество 
да оправдава онези, които продължават да бъдат нечестиви. Но трябва да се помни, 
както вече отбелязах, че дарът на оправданието не е отделен от новорождението, макар 
че двете неща са различни едно от друго. Но тъй като е известно от опита, че в 
праведните винаги има остатъци от греха, необходимо е оправданието да бъде нещо 
много различно от преобразяването в нов живот. Това Бог започва в избраните и 
продължава през целия живот, постепенно и понякога бавно, така че ако бъдат 
поставени пред Неговото съдилище, те винаги ще заслужават смъртна присъда. Той 
оправдава не отчасти, а безплатно, за да могат да се явят в небето облечени в чистотата 
на Христос. Никаква частична праведност не може да умиротвори съвестта. Трябва да 
се потвърди, че ние сме угодни на Бога, тъй като сме напълно, без изключение 
праведни пред Него. От това следва, че учението за оправданието бива извратено и 
напълно преобърнато винаги, когато в ума се влага съмнение, увереността в спасението 
бива разтърсена и свободната и смела молитва бива възпрепятствувана; винаги когато 
не биват утвърдени мирът и спокойствието в духовна радост. Затова Павел спори 
срещу противниците, че “ако наследството е чрез Закона, не е вече чрез обещание” 
(Гал. 3:18); че по този начин вярата ще стане напразна; защото когато се провали 
упованието в делата, и най-святите хора не могат да намерят нищо, в което да уповават. 
Това разграничение между оправданието и новорождението (Осиандър обърква двете, 
като ги нарича “двойна праведност”) е възхитително изразено от Павел. Като говори за 
своята истинска праведност или за почтеността, която има сам в себе си (която 
Осиандър нарича негова “присъща праведност”), Павел горчиво възкликва, “Окаян аз 
човек! Кой ще ме избави от тялото на тази смърт?” (Рим. 7:24); но като прибягва към 
правдата, която е основана единствено върху Божията милост, той вика вдъхновено с 
тържествуващи думи: “Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава? . 
. . Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, гонение или глад, 
голота, беда или нож?” (Рим. 8:35). Той ясно заявява, че единствената праведност за 
него е тази, която единствено е достатъчна за пълното спасение пред Бога, така че това 
нещастно робство, осъзнаването, което преди това го принуждава да оплаква своята 



съдба, не намалява неговата увереност, нито е някакво препятствие пред него. Това 
разграничение е добре известно и всъщност е познато на всички светии, които стенат 
под товара на греха, и въпреки това с победоносна увереност се издигат над всички 
грехове. Възражението на Осиандър, че това е противно на Божието естество, се връща 
върху него самия; защото макар че облича светиите в двойна праведност като в кожени 
дрехи, той е принуден да признае, че без прошка никой човек не е угоден на Бога. Ако е 
така, нека поне да признае, че по отношение на това, което се нарича “съразмерно 
вменяване,” за праведни се считат онези, които не са такива в действителност. Но 
докъде грешникът може да прилага това безплатно приемане, което идва на мястото на 
праведността? Дали то важи за цялото, или само за една част? Той ще остане в 
съмнения, тласкан насам-натам, защото няма да бъде способен да си припише толкова 
праведност, колкото е необходимо за да му даде увереност. Добре е известно, че онзи, 
който се опитва да налага закони върху Бога, не може да отсъди правилно в този 
случай. Но тези думи винаги ще останат истинни, “За да бъдеш оправдан, когато 
говориш, и непорочен, когато съдиш” (Пс. 51:4). Какво безочие е да осъждаш 
Върховния Съдия, когато Той безплатно освобождава от вина, и да се опитваш да Му 
попречиш да извърши това, което казва: “Ще покажа милост към когото ще покажа”! 
Все пак застъпничеството на Мойсей, което Бог спря чрез този отговор, не беше за 
прошка към някой отделен човек, а за всички хора, да изличи вината на всички, които 
бяха виновни. И наистина, ние казваме, че изгубените биват оправдани през Бога чрез 
погребването на техните грехове; защото – тъй като мрази греха – Той може да обича 
само онези, които оправдава. Именно в това е чудното действие на оправданието, че 
облечени в праведността на Христос, те не се страхуват от осъждението, което 
заслужават, и макар справедливо да обвиняват себе си, пак биват счетени за праведни. 

12. Опровергаване на Осиандър 

Трябва да увещая читателите внимателно да осъзнаят онази “тайна,” за която 
Осиандър се хвали, че не бил желаел да я крие от тях. Защото след като с голямо 
многословие спори, че ние не придобиваме Божието благоволение само чрез вменяване 
на Христовата праведност, защото – по неговите собствени думи – би било невъзможно 
за Бога да счита за праведни онези, които не са праведни, той накрая заключава, че 
Христос ни е даден за нашата правда не по отношение на Неговото човешко, а на 
Неговото божествено естество; и въпреки че тази правда може да се намери само в 
личността на Посредника, тя не е правда на човек, а на Бога. Тук той не плете своето 
въже на двойната праведност, а открито лишава човешкото естество на Христос от 
служението на оправдание. Заслужава си да разберем какво е естеството на неговия 
аргумент. В същия стих се казва, че Христос е направен за нас мъдрост (1 Кор. 1:30); но 
това важи само за вечното Слово, и следователно не човекът Христос е направен 
праведност. Аз отговарям, че единородният Божий Син наистина е Божията вечна 
мъдрост, но това име е използвано от Павел в различен смисъл, а именно, защото “в 
Него са скрити всички съкровища на мъдростта и знанието” (Кол. 2:3). Следователно, 
Той ни е изявил онова, което е имал в Бащата; и следователно изразът на Павел се 
отнася не до естеството на Божия Син, а за нашата употреба, и е правилно да се прилага 
за човешкото естество на Христос; защото макар че светлината свети в тъмнината още 
преди да е била облечена в плът, пак Той е бил скрита светлина, докато не се яви в 
човешко естество като Слънцето на Правдата, и затова нарича сам Себе Си “светлината 
на света.” Осиандър също глупаво възразява, че оправдаването превишава силата на 
хората и на ангелите, тъй като зависи не от достойнството на някое създание, но от 
Божията наредба. Ако ангелите биха се опитали да умилостивят Бога, не биха имали 



успех, тъй като не са определени за тази цел, която е особено служение на Христос, 
Който “ни изкупи от проклятието на Закона, като стана проклет за нас” (Гал. 3:13). 
Онези, които отричаме, че Христос е наша праведност по отношение на Своето 
божествено естество, биваме нечестиво обвинявани от Осиандър, че оставяме само част 
от Христос, и (още по-лошо) правим двама Богове; защото, макар да признаваме, че Бог 
обитава в нас, все пак настояваме, че не сме оправдавани чрез Божията праведност. 
Защото макар да наричаме Христос Начинател на живота, тъй като издържа смърт, за 
да унищожи онзи, който имаше властта на смъртта (Евр. 2:14), с това не Го лишаваме 
от тази чест, че в целия Му характер Той беше Бог изявен в плът. Ние само правим 
разграничение относно начина, по който Божията праведност идва при нас и бива 
приета от нас – предмет, по който Осиандър допуска срамна грешка. Ние не 
отричаме,че това, което ни е било открито изявено в Христос, произтича от тайната 
Божия благодат и сила; нито спорим, че правдата, която Христос ни дарява, е Божията 
правда и произлиза от Бога. Това, на което твърдо настояваме, е, че нашата правда и 
живот са в смъртта и възкресението на Христос. Не казвам нищо за онова нелепо 
натрупване на стихове, с което безразборно и без здрав разум той натоварва своите 
читатели, като се стреми да покаже, че винаги когато се споменава праведност, трябва 
да се разбира онази негова “присъща праведност”; както когато Давид моли за помощ 
от Божията правда. Давид прави това повече от сто пъти, и също толкова пъти 
Осиандър не се колебае да извращава смисъла на думите му. Не по-основателно е 
неговото възражение, че е правилно и уместно думата “праведност” да се прилага за 
това, чрез което биваме подтиквани да действуваме праведно, но само Бог е Този, 
Който действува в нас и да желаем, и да изработваме (Фил. 2:13). Защото не отричаме, 
че чрез Своя Дух Бог ни създава наново за святост и праведен живот; но трябва първо 
да видим дали Той прави това от Себе Си, пряко, или чрез действието на Своя Син, в 
Когото е вложил цялата пълнота на Святия Дух, та от Неговата пълнота да снабдява 
нуждите на Своите членове. Макар правдата да идва при нас от тайния извор на 
Божеството, от това не следва, че Христос, Който заради нас освети Себе Си в плътта, е 
наша правда по отношение на Своето божествено естество (Йоан 17:19). Също толкова 
произволно е неговото твърдение, че правдата, с която самият Христос е праведен, е 
божествена; защото ако волята на Бащата не Го беше подбудила, Той не би изпълнил 
определеното Му служение. Защото макар че на друго място се казва, че всички 
заслуги на Христос произтичат от Божието благоволение, това не дава обяснение на 
призрака, чрез който Осиандър заслепява своите очи и очите на простите. Защото кой 
би му позволил от това да прави извода, че понеже Бог е извор и начало на нашата 
праведност, ние сме по същността си праведни и същността на божествената 
праведност обитава в нас? Като ни изкупва, казва Исая, “Бог се облече с правда като с 
броня, и сложи на главата си спасение като шлем” (Ис. 59:17); това лишава ли Христос 
от оръжията, които Бащата Му е дал, и пречи ли Му да бъде съвършен Изкупител? 
Пророкът иска само да каже, че Бог не е взел нищо отвън, че като ни изкупва, не 
получава помощ отникъде. Павел накратко изразява същото нещо по различен начин, 
когато казва, че Бог Го е изявил “да изяви Неговата правда за прощение на греховете.” 
Това по никакъв начин не противоречи на Павловото учение; на друго място казва, че 
“чрез послушанието на единия мнозината да станат праведни” (Рим. 5:19). Накратко, 
всеки, който чрез примката на двойната праведност възпрепятствува нещастните души 
от пълно упование само в Божията милост, се подиграва на Христос, като Му поставя 
венец от сплетени тръни. 

 



(Опровержение на схоластичните учения за добрите дела като условие за 
оправдание, 13-20) 

13. Правда от вяра и правда от дела 

Но тъй като голяма част от човечеството си въобразява правда, съставена от вяра 
и от дела, нека тук да покажем, че има такава голяма разлика между оправдание от вяра 
и оправдание от дела, че установяването на едното неизбежно премахва другото. 
Апостолът казва, “А още всичко считам за загуба заради това превъзходно нещо, 
познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за 
измет, само да придобия Христос, и да се намеря в Него, без да имам за своя правда 
която е от Закона, но онази, която е чрез вяра в Христос, правдата, която е от Бога на 
основа на вяра” (Филип. 3:8, 9). Тук виждате противопоставяне, свидетелство, че всеки, 
който иска да придобие правдата на Христос, трябва да се отрече от своята си правда. 
Затова на друго място той заявява, че причината за отхвърлянето на юдеите е, че “като 
не знаят правдата от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от 
Бога” (Рим. 10:3). Ако унищожаваме Божията правда като установяваме своята си 
правда, тогава, за да придобием Неговата правда, нашата собствена правда трябва да 
бъде напълно изоставена. Той показва това също когато заявява, че хвалбата не е по 
Закона, а чрез вяра (Рим. 3:27). От това следва, че докато остава и най-малката частица 
от нашата правда, все още се хвалим от себе си. Но ако вярата напълно изключва 
хвалбата, правдата от дела не може по никакъв начин да бъде свързана с правдата от 
вяра. Този смисъл е така ясно изразен в четвъртата глава на Римляни, че не оставя 
място за клевети или хитрости. “Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво 
да се хвали,” и след това веднага се добавя, “само не пред Бога” (Рим. 4:2). 
Следователно заключението е, че той не се оправдава от дела. Той след това използва 
друг аргумент от противопоставяне, а именно, когато се плаща награда за дела, тя се 
прави като задължение, не от благодат; а правдата от вяра е по благодат; следователно 
тя не е заслуга от дела. И така, далеч от нас бълнуването на онези, които си измислят 
правда, съставена от вяра и от дела (виж Calvin, Ad Concilium Tridentinum). 

14. По същия начин, делата на новородените не могат да осигурят оправдание 

Софистите, които се наслаждават в игри с Писанието и в празни дреболии, си 
мислят, че са много хитри, когато обясняват делата да означават такива дела, които 
неновородените хора вършат буквално и чрез свободна воля, без благодатта на 
Христос, и отричат, че те имат някакво отношение към духовните дела. Така според 
тях, човек се оправдава чрез вяра и чрез дела, като се има предвид, че това не са техни 
собствени дела, а дарове на Христос и плодове на новорождението; единствената цел 
на Павел като се изразява така е да убеди юдеите, че като уповават на своя сила, те 
глупаво си приписват праведност, докато тя ни се дава само от Христовия Дух, а не 
чрез прилежните усилия на нашето естество. Но те не забелязват, че в 
противопоставянето между правдата от Закона и от Благовестието, което Павел на 
друго място въвежда, всички видове дела, с каквото и име да бъдат украсени, са 
изключени (Гал. 3:11, 12). Защото той казва, че правдата от Закона се състои в 
придобиване на спасение чрез вършене на това, което Законът изисква, но че правдата 
от вяра се състои във вярата, че Христос умря и възкръсна (Рим. 10:5-9). Нещо повече, 
по-късно ще видим на съответното място, че благословенията на освещението и 
оправданието, които придобиваме от Христос, са различни от това. От това следва, че 
когато силата на оправдаване се приписва на вярата, не се отчитат дори духовните дела. 



И наистина, текстът, който цитирах по-горе, в който Павел заявява, че Авраам няма 
основание за хвалба пред Бога, защото не се оправдава чрез дела, не трябва да се 
ограничава до буквална и външна добродетел, или до усилие на свободната воля. 
Смисълът е, че макар животът на Патриарха да е бил духовен и почти ангелски, пак той 
не би могъл чрез заслуги от дела да придобие оправдание пред Бога. 

15. Римското учение за благодатта и добрите дела 

Схоластиците разглеждат оправданието доста по-чудовищно, като смесват с 
него своите усилия; а други пък внушават на простите и невнимателните една не по-
малко гибелна догма, когато под покривалото на Духа и благодатта те скриват Божията 
милост, която единствена може да даде мир на треперещата душа. Наистина, ние 
твърдим заедно с Павел, че онези, които изпълняват Закона, са оправдани от Бога, но 
тъй като всички ние сме далеч от изпълнение на Закона, ние заключаваме, че делата, 
които трябва да бъдат най-ефективни за оправданието, са безполезни за нас, защото ние 
сме лишени от тях. По отношение на нечистите паписти или схоластици, те тук двойно 
се заблуждават като наричат вярата увереност на съвестта, докато чакат да получат от 
Бога награда за дела, а също и като тълкуват Божията благодат да означава не 
вменяване на незаслужена правда, а помощ от Духа в следването на святостта. Те 
цитират от един Апостол: “Който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и Той 
възнаграждава онези, които Го търсят” (Евр. 11:6). Но те не забелязват какъв е начинът 
на това търсене. След това, по отношение на думата “благодат” от техните писания е 
видно, че са под заблуждение. Защото Ломбард твърди, че оправданието ни се дава от 
Христос по два начина. “Първо,” казва той (Lombard, Sent. Lib. 3, Dist. 16, c. 11), 
“смъртта на Христос ни оправдава тогава, когато чрез нея любовта, чрез която ставаме 
праведни, бива разбудена в нашите сърца; и второ, когато чрез нея грехът бива угасен, 
грехът, чрез който дяволът ни държи пленници, но вече не може чрез него да постигне 
нашето осъждение.” Тук виждате, че той смята, че главното служение на Божията 
благодат в нашето оправдание е това, че тя ни насочва към добри дела чрез действието 
на Святия Дух. Без съмнение, той следва възгледа на Августин, но го следва отдалеч, и 
дори се отклонява далеч от него като скрива това, което Августин ясно казва, и като 
прави нечисто това, което в Августин е по-малко чисто. Схоластиците винаги са 
вървели от зле към по-зле, докато накрая в своето спускане надолу са се извратили в 
някакво пелагианство. Дори възгледът на Августин, или поне неговият начин на 
изразяване, не може да бъде напълно одобрен. Защото макар че той заслужава 
възхищение за това, че съблича от човека всяка заслуга за праведност и отдава цялото 
хваление на Бога, той пак нарича благодатта, чрез която биваме новородени за нов 
живот, с името “освещение.” 

16. Нашето оправдание според възгледа на Писанието 

Писанието, когато говори за оправдание чрез вяра, ни води в напълно различна 
посока. Като отвръща нашия поглед от нашите собствени дела, то ни заповядва да 
гледаме само към Божията милост и към съвършенството на Христос. То поставя пред 
нас следния ред на оправданието: Първо, само поради Своята щедра доброта Бог 
благоволява да прегърне грешника, в когото не вижда нищо, което да Го подтикне към 
милост, а само към отвращение, защото го вижда напълно гол и лишен от добри дела. 
Затова Той търси причината за добротата в самия Себе Си, та по този начин да засегне 
грешника с усещане за Своята доброта и да го подтикне, от отчаяние от неговите дела, 
да се остави изцяло на Божията милост за спасение. Това е смисълът на вярата, чрез 



която грешникът стига до притежаване на спасение, когато според учението на 
Благовестието той осъзнава, че е примирен с Бога; когато чрез застъпничеството на 
Христос той придобива прошка за своите грехове и бива оправдан; и макар да е 
новороден от Божия Дух, осъзнава, че вместо да се обляга на своите си дела, трябва да 
гледа единствено към правдата, която е приготвена за него в Христос. Когато тези неща 
бъдат преценени отделно едно от друго, те ясно ще обяснят нашия възглед, макар и да 
биха могли да се подредят в по-добър ред от този, който представихме тук. Но това има 
малко значение, ако те са свързани така едно с друго, че да дават пълно изложение и 
обосновано потвърждение на целия предмет. 

17. Вярата от дела и вярата от Закона според Павел 

Тук е уместно да помним отношението, което преди това установихме между 
вярата и Благовестието; казва се, че вярата оправдава, защото тя приема и прегръща 
правдата, дадена в Благовестието. От самия факт, че се казва, че се дава в 
Благовестието, се изключват всякакви дела. Павел многократно заявява това и в два 
стиха особено ясно го показва. Като сравнява Закона и Благовестието в Посланието към 
Римляните, той казва, “Защото Мойсей пише, че човек, който върши правдата, която е 
чрез Закона, ще живее чрез нея. А правдата, която е чрез вяра, говори така: . . . Ако 
изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е 
възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Рим. 10:5, 6, 9). Виждате ли как той прави 
разграничението между Закона и Благовестието в това, че едното дава оправдание чрез 
дела, докато другото дава безплатно оправдание без никаква помощ от дела? Това е 
забележителен текст и той може да ни освободи от много трудности, ако разберем, че 
оправданието, което се дава от Благовестието, е свободно от всички условия на Закона. 
Именно поради тази причина той многократно поставя обещанието в пълна 
противоположност на Закона. “Ако наследството беше от Закон, то вече не е от 
обещание” (Гал. 3:18). В същата глава има много изрази в същия смисъл. Несъмнено 
Законът също има своите обещания; и следователно между тях и обещанията на 
Благовестието трябва да има някакво разграничение и разлика, освен ако твърдим, че 
сравнението е неуместно. И в какво може да се състои разликата освен в това, че 
обещанията на Благовестието са безплатни и са основани само върху Божията милост, 
докато обещанията на Закона зависят от условието за дела? Но нека никой душевадец 
не твърди, че тук се отхвърля само правдата, която хората искат да натрапят на Бога от 
своята собствена сила и свободна воля; тъй като Павел заявява без изключение, че 
Законът не постигна нищо чрез своите заповеди, тъй като никой човек, не само общо 
човечеството, но дори и най-съвършените хора не са способни да ги изпълнят. Любовта 
със сигурност е главната заповед в Закона, и тъй като Божият Дух ни учи да обичаме, 
Той е истинската причина за праведността в нас, макар че праведността дори на 
светиите е недостатъчна, и следователно няма стойност като основа за заслуги. 

18. Оправданието не е заплата за дела, а безплатен подарък 

Вторият текст е, “А че никой не се оправдава пред Бога чрез Закона, е явно от 
това, че Праведният чрез вяра ще живее; а Законът не действува чрез вяра, а казва: 
Който върши това, ще живее чрез него” (Гал. 3:11, 12; Ав. 2:4). Как може да е верен 
този аргумент, ако не е вярно, че делата не трябва да се вземат предвид, но трябва да 
бъдат напълно отделени? Законът, казва той, е различен от вярата. Защо? Защото се 
изискват дела, за да придобием оправдание чрез него; и от това следва, че те не се 
изискват, за да се придобие оправдание чрез Благовестието. От това твърдение става 



ясно, че онези, които се оправдават чрез вяра, се оправдават независимо от, и дори в 
отсъствие на заслуги от дела, защото вярата приема това, което Благовестието 
подарява. Но Благовестието се различава от Закона в това, че не ограничава 
оправданието в дела, а го поставя изцяло в Божията милост. По същия начин в 
Посланието към Римляните Павел твърди, че Авраам няма основание за хвалба, защото 
вярата му се вмени за правда (Рим. 4:2); и като потвърждение добавя, е правилното 
място на оправданието чрез вяра е там, където няма дела, които заслужават награда. 
“На този, който върши дела, наградата му не се счита за благодат, но о задължение.” 
Това, което се дава чрез вяра, е безплатно, и именно това е смисълът на използваните 
думи. Малко след това той добавя, “Затова е от вяра, за да бъде по благодат” (Рим. 
4:16); и от това стига до извода, че наследството е безплатно, защото се придобива чрез 
вяра. Как става това, освен че вярата, без помощта на дела, се обляга изцяло на Божията 
милост? И несъмнено, на друго място той в същия смисъл учи, че е била изявена 
Божията правда без Закона, засвидетелствувана от Закона и Пророците (Рим. 3:21); 
защото като изключва Закона, той заявява, че оправданието не е подпомогнато от дела, 
не го придобиваме чрез вършене на дела, но сме напълно лишени от заслуги, когато го 
придобиваме. 

19. “Единствено чрез вяра” 

Сега читателят осъзнава доколко са честни съвременните софисти като клеветят 
нашето учение, когато казваме, че човек се оправдава само чрез вяра (Рим. 4:2). Те не 
смеят да отрекат, че човек се оправдава чрез вяра, като виждат, че Писанието толкова 
често го заявява; но тъй като думата “единствено” не се използва никъде изрично, те не 
търпят тя да бъде добавяна. Нека да видим. Тогава какъв отговор ще дадат те на думите 
на Павел, когато той твърди, че правдата не е от вяра, ако не е безплатна? Как може да е 
безплатна и все пак да е от дела? Нещо повече, чрез какви хитрости ще избегнат 
неговото изявление на друго място, че в Благовестието е изявена Божията правда (Рим. 
1:17)? Ако правдата е изявена в Благовестието, тя със сигурност не е частична или 
осакатена, а пълна и съвършена правда. Следователно Законът няма никакво участие в 
нея и тяхното възражение против думата “единствено” не само е неоснователно, но и 
напълно нелепо. Не е ли достатъчно ясно, че той приписва всичко единствено на 
вярата, когато я отделя от делата? Какво, питам аз, се има предвид в следните изрази: 
“Независимо от Закона се яви Божията правда”; “Оправдават се даром чрез Неговата 
благодат”; “Човек се оправдава чрез вяра, без делата на Закона” (Рим. 3:21, 24, 28)? Тук 
те прибягват до една остроумна хитрост, която макар да не е измислена от тях, а е взета 
от Ориген и от някои древни автори, е напълно детинска. Те твърдят, че делата, които 
се изключват тук, са церемониалните, не моралните дела. Толкова са безполезни 
техните постоянни заяждания, че те дори нямат основите на логиката. Да не би да си 
мислят, че Апостолът е бълнувал когато е привеждал тези стихове в подкрепа на своето 
учение? “Който върши това, ще живее чрез него” (Гал. 3:12). “Проклет всеки, който не 
постоянствува да изпълнява всичко писано в книгата на Закона” (Гал. 3:10). Освен ако 
самите те не бълнуват, те не биха казали, че обещанието за живот е към пазителите на 
церемониите и проклятието е обявено само против онези, които нарушават 
церемониите. Ако тези текстове се разбират и за Моралния Закон, не може да има 
съмнение, че моралните дела също биват изключени от силата за оправдаване. В същия 
смисъл са аргументите, които той използва. “Защото нито една твар няма да се 
оправдае пред Него чрез дела от Закона, понеже чрез Закона е само познаването на 
греха” (Рим. 3:20). “Законът докарва гняв” (Рим. 4:15), и следователно не докарва 
правда. “Законът не може да умиротвори съвестта,” и следователно не може да подари 



правда. “Вярата се вменява за правда,” и следователно правдата не е награда за дела, а 
се дава незаслужено. Тъй като “се оправдаваме чрез вяра,” всяка хвалба е изключена. 
“Защото ако беше даден Закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата 
щеше да бъде от Закона. Но Писанието затвори всичко под грях, та обещанието чрез 
вяра в Исус Христос да се даде на онези, които вярват” (Гал. 3:21, 22). Нека да твърдят, 
ако смеят, че тези неща важат само за церемониите, а не за моралните неща, и даже и 
децата ще се смеят на тяхното безочие. Следователно, истинското заключение е, че 
когато на Закона се отрича силата да оправдава, се говори за целия Закон. 

20. “Делата от Закона” 

Ако някой се чуди защо Апостолът, сякаш не се задоволява да каже “делата,” 
използва това допълнение, “от Закона,” обяснението е лесно. Колкото и високо да 
бъдат оценявани делата, тяхната стойност идва не от тяхното собствено достойнство, а 
от Божието одобрение. Защото кой би си позволил да се надува пред Бога за правдата 
от дела, ако Бог не одобрява делата му? Кой би си позволил да изисква награда от Бога, 
освен защото Бог я е обещал? Единствено на Божията благодат се дължи това, че делата 
биват обявени за достойни за почест и за наградата на правдата; и следователно, цялата 
им стойност се състои в това, че чрез тях ние се стремим да покажем покорство пред 
Бога. Затова в друг стих Апостолът, за да докаже, че Авраам не можеше да се оправдае 
от дела, заявява, “че завет, предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален 
от Закона, станал четиристотин и тридесет години по-късно, така че да се унищожи 
обещанието” (Гал. 3:17). Глупавите ще се смеят на аргумента, че е можело да има 
праведни дела преди прогласяването на Закона, но Апостолът, като знае, че делата 
могат да имат стойност единствено от одобрението и почитта, които Бог им дава, 
приема за даденост, че и преди Закона те не са имали силата да оправдават. Виждаме 
защо изрично ги нарича “дела от Закона,” когато им отрича силата да оправдават, а 
именно, защото само по отношение на такива дела може въобще да се повдигне такъв 
въпрос; макар че понякога, като не добавя “от Закона,” той включва всички дела без 
изключение, както когато на основата на свидетелството на Давид говори за човека, на 
когото Господ вменява правда без дела (Рим. 4:5, 6). И така, никакви хитрини не могат 
да им помогнат да докажат, че изключването на делата не се отнася за всички дела. Те 
напразно се хващат за безсмислената хитрост, че вярата, чрез която единствено биваме 
оправдавани, “действува чрез любов,” и следователно любовта е основата за 
оправданието. Наистина, ние признаваме заедно с Павел, че единствената вяра, която 
оправдава, е тази, която действува чрез любов (Гал. 5:6); но любовта не й дава сила за 
оправдание. Нещо повече, нейното единствено средство за оправдание се състои в това, 
че ни довежда до общение с Христовата праведност. Иначе целият аргумент, върху 
който Апостолът настоява с такава ревност, би пропаднал: “На този, който върши дела, 
наградата не се смята от благодат, а от задължение. Но на този, който не е от дела, а 
вярва в Него, Който оправдава нечестивия, неговата вяра се счита за правда.” Може ли 
да се изрази по-ясно, освен с тези думи, че оправдание от вяра има само там, където 
няма дела, за които да се дължи награда, и че вярата се вменява да правда само когато 
правдата се дава безплатно, без заслуги? 

  



(Греховете се прощават само чрез Христовата праведност, 21-23) 

21. Оправдание, примирение, прошка на грехове 

Нека сега да разгледаме истината на това, което се каза в определението, а 
именно, че оправданието чрез вяра е примирение с Бога, и това се състои единствено в 
прощаване на греховете. Трябва винаги да се връщаме към основата, че Божият гняв 
идва върху всички хора, докато те остават грешници. Това умело е изразено от Исая в 
следните думи: “Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито 
ухото Му е отъпяло, са да не може да чува; но вашите беззакония са ви отлъчили от 
вашия Бог, и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува” (Ис. 59:1, 
2). Тук се казва, че грехът отделя човека от Бога; че Божието лице се отвръща от 
грешника; и не може да бъде друго, тъй като е противно на Божията праведност Бог да 
има някакво общение с греха. Затова Апостолът показва, че човекът е във вражда с 
Бога, докато не бъде възстановен в благоволение чрез Христос (Рим. 5:8-10). 
Следователно, когато Господ го приема в съюз, се казва, че го оправдава, защото не 
може да го приеме в благоволението Си, нито може да го съедини със Себе Си, ако не 
промени неговото състояние от грешник в праведен човек. Добавяме, че това се прави 
чрез прощаване на греховете. Защото ако онези, които Господ примирява със Себе Си, 
биват оценени от дела, те всъщност ще се окажат грешници, а трябва да бъдат чисти и 
без грях. Затова е очевидно, че единственият начин, по който приетите от Бога стават 
праведни, е когато техните грехове биват изличени чрез прощаването на греховете, така 
че Неговото оправдаване може да се определи в една дума като прощаване на 
греховете. 

22. Доказателства от Писанието за тясната връзка между оправданието и 
прощаването на греховете 

Тези двете стават съвършено ясни от думите на Павел: “Бог в Христос 
примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на хората прегрешенията им, и на 
нас повери посланието на примирението.” Той след това добавя обобщението на това 
послание: “Той направи за нас грях Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез 
Него правдата от Бога” (2 Кор. 5:19, 21). Той тук използва правдата и прощението като 
едно и също нещо, за да разберем, че едното включва другото. Той обяснява, че 
начинът на придобиване на тази правда е, че нашите грехове не ни биват вменявани. 
Следователно, вече не можете да се съмнявате как Бог ви оправдава, когато чувате, че 
Той ви примирява със Себе Си като не ви вменява вашите грешки. По същия начин в 
Посланието към Римляните той доказва от свидетелството на Давид, че правдата се 
вменява без дела, защото заявява, че благословен е онзи човек, “чиито престъпления са 
простени, чиито грехове са покрити,” и “на когото Бог не вменява беззаконие” (Рим. 
4:6; Пс. 32:1, 2). Там той несъмнено използва думата “благословен” в смисъла на 
праведност; и тъй като заявява, че тя се състои в прощаване на грехове, няма причина 
ние да я определяме по друг начин. Затова Захария, бащата на Йоан Кръстител, пее, че 
познанието за спасението се състои в прощаването на греховете (Лука 1:77). Павел 
следва същия път, когато, като се обръща към хората в Антиохия, им дава обобщение 
на спасението. Лука заявява, че Павел завършва по следния начин: “Чрез Него ви се 
проповядва прощение на греховете, и че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него от 
всичко, от което не се могли да се оправдаете чрез Мойсеевия Закон” (Дяен. 13:38, 39). 
Така Апостолът свързва прощаването на греховете с оправданието по такъв начин, че 
да покаже, че те са едно и също нещо; и затова правилно твърди, че оправданието, 



което получаваме от Божията щедрост, е безплатно. Също, не изглежда необичайно 
изразяване да се каже, че вярващите биват оправдани пред Бога не чрез дела, а чрез 
незаслужено приемане, като виждаме, че този израз чести се използва в Писанието и 
понякога и от древните писатели. Така Августин казва: “Правдата на светиите в този 
свят се състои повече в прощаване на греховете, отколкото в съвършенството на 
добродетелта” (August. De Civitate Dei, Lib. 19, cap. 27). На това съответствува 
известния възглед на Бернар: “Да не съгрешаваш е Божията правда, но човешката 
правда е в Божията милост” (Bernard, Serm. 22, 23 in Cant.). Преди това той твърди, че 
Христос е нашата правда в освобождаването от вина, и следователно оправдани са само 
онези, които са получили прошка чрез милост. 

23. Праведни – не сами по себе си, но в Христос 

От това също се доказва, че ние придобиваме оправдание пред Бога единствено 
чрез намесата на Христовата праведност. Това е същото като да кажем, че човекът не е 
праведен сам по себе си, а Христовата праведност му бива предадена чрез вменяване, 
макар той да заслужава строго наказание. Това унищожава нелепата догма, че човекът 
се оправдава чрез вяра в този смисъл, че тя го довежда под влиянието на Божия Дух, 
чрез Който той става праведен. Това е толкова противно на горното учение, че никога 
не може да бъде примирено с него. Не може да има съмнение, че онзи, който е учен да 
търси правдата извън себе си, не я притежава вътре в себе си. Апостолът заявява това 
най-ясно, когато казва, че Онзи, който не е знаел грях, беше направен умилостивителна 
жертва за грях, за станем ние в Него правдата от Бога (2 Кор. 5:21). Виждате, че нашата 
правда не е в нас самите, а в Христос; че единственият начин, по който я получаваме, е 
като ставаме съучастници в Христос, тъй като в Него притежаваме всяко богатство. 
Няма нищо противно на това в стиха, който казва: “Бог изпрати Сина Си в плът 
подобна на греховната и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят 
изискванията на Закона в нас” (Рим. 8:3, 4). Тук единственото изпълнение, за което той 
говори, е изпълнението, което придобиваме чрез вменяване. Нашият Господ Исус 
Христос предава Своята праведност на нас, и така по чудните пътища на Божията 
справедливост влива нейната сила в нас. Че това е възгледът на Апостолът, е изобилно 
ясно от друго твърдение, което той казва малко преди това: “Както чрез 
непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието 
на единия мнозината ще станат праведни” (Рим. 5:19). Да заяви, че ние сме счетени за 
праведни единствено защото послушанието на Христос ни се вменява като наше 
собствено, е същото като да постави нашата правда в послушанието на Христос. Затова 
ми изглежда, че Амвросий най-красиво описва благословението на Яков като 
свидетелство за тази правда, когато казва, че както онзи, който сам по себе си не 
заслужаваше първородството, зае мястото на своя брат, облече неговите дрехи с 
неговата миризма и така се представи на баща си, за да получи благословение за себе 
си, представяйки се за друг човек, така и ние се скриваме под скъпоценната чистота на 
Христос, нашия първороден брат, за да придобием свидетелство за праведност пред 
Божието присъствие. Думите на Амвросий са: “Това, че Исак помириса неговите дрехи, 
вероятно означава, че биваме оправдани не от дела, а чрез вяра, тъй като плътската 
немощ е пречка за делата, но грешките в поведението биват покрити от блясъка на 
вярата, която заслужава прошка на греховете” (Ambrose, De Jacobo et Vita Beats, Lib. 2, 
c. 2). И наистина е така, защото за да се явим пред Божието присъствие за спасение, ние 
трябва да носим този прекрасен аромат, и нашите пороци трябва да са покрити и 
погребани под неговото съвършенство.   



Глава Дванадесета 

12. ТРЯБВА ДА ГЛЕДАМЕ НА БОЖИЕТО СЪДИЛИЩЕ, ЗА ДА 
БЪДЕМ СЕРИОЗНО УВЕРЕНИ В УЧЕНИЕТО ЗА БЕЗПЛАТНОТО 
ОПРАВДАНИЕ 

Частите на тази глава са: 

I. Разглеждането на Божията правда опровергава правдата от дела, както е ясно от 
текстовете от Писанието, както и от изповедта и примера на светиите, р. 1-3.  

II. Същите последствия има от сериозно изследване на съвестта и постоянно 
осъзнаване на Божия съд, р. 4 и 5.  

III. От това в сърцата на праведните възниква не лицемерие или суетно самомнение 
за заслуги, а истинско смирение. Това е показано чрез авторитета на Писанието 
и примера на бирника, р. 6, 7.  

IV. Заключение – надменността и самонадеяността трябва да бъдат изхвърлени, 
защото колкото един човек уповава сам в себе си, толкова поставя пречки пред 
Божията благодат.  

Раздели. 

1. Един източник на заблуди в учението за Оправданието. Софистите говорят така, 
като че ли този въпрос ще се разглежда пред човешки съд. Той се отнася до 
Божието величие и справедливост. Затова нищо не може да бъде прието без 
абсолютно съвършенство. Текстове, които потвърждават това учение. Ако 
слезем до правдата от Закона, незабавно се появява проклятието.  

2. Източник на лицемерна самоувереност. Описание чрез метафора. Увещание. 
Свидетелството на Йов, Давид и Павел.  

3. Изповедта на Августин и Бернар.  
4. Друг аргумент против правдата от дела, а именно, сериозно изследване на 

съвестта и сравнение между Божието съвършенство и човешкото 
несъвършенство.  

5. Как става така, че си позволяваме такъв въображаем възглед за нашите дела. 
Правилното лекарство се намира в осъзнаването на Божието величие и на 
нашето нещастие. Описание на това нещастие.  

6. Християнското смирение се състои в изоставяне на лъжливата идея за нашата 
праведност и в пълно упование в Божията милост, приемана чрез вяра в 
Христос. Описание на това смирение. Доказателство чрез текстове от 
Писанието.  

7. Описание на притчата за бирника.  
8. Трябва да бъдат отхвърлени надменността, сигурността и самоувереността. 

Общо правило, или обобщение на горното учение.  

(Оправданието в светлината на Божието величие и съвършенство, 1-3) 

1. Никой не е праведен пред Божието съдилище 

Макар че съвършената истина на горното учение е доказана чрез ясни текстове 
от Писанието, пак ние не можем ясно да видим колко необходимо е то, докато не видим 
ясно основите, на които трябва да лежи целият този предмет. Затова първо, нека да 



помним, че правдата, която разглеждаме, не е пред човешки, а пред небесен съд; и 
затова трябва да внимаваме да не използваме нашата малка мярка, за да измерваме 
съвършенството, което трябва да задоволи Божията справедливост. Странно е с каква 
самонадеяност и надменност се говори по този предмет. Дори виждаме, че никой не 
говори по-уверено или по-самохвално за правдата от дела от онези, чиито болести са 
най-очевидни и чиято мръсотия е най-явна. Те правят това, защото не осъзнават 
правдата на Христос, която, ако имаха и най-малката представа за нея, не биха 
оскърбявали по този начин. Тя определено бива подценена, ако не осъзнаваме, че е 
толкова съвършена, че нищо не може да бъде прието, ако не е във всяко отношение 
здраво и без недостатък, и не е засегнато от никаква нечистота; а такова нещо никога не 
е било намерено, нито ще се намери някога в някой човек. За всеки човек е лесно, 
докато се намира в класната стая, да говори за достатъчността на делата за оправдание; 
но когато влизаме в Божието присъствие, трябва да прекратим такова говорене. Тук 
вече нещата са сериозни и вече не са театрално словоборство. Именно натам трябва да 
обърнем умовете си ако искаме да изследваме истинската праведност; въпросът трябва 
да бъде: Какво ще отговаряме на небесния Съдия, когато ни призове да отговаряме? 
Нека да гледаме на този Съдия не както нашият недостатъчен ум Го разбира, а както е 
изобразен за нас в Писанието (особено в книгата Йов), с блясък, който затъмнява 
звездите, сила, която стопява планините, гняв, който разтърсва земята, мъдрост, която 
улавя мъдрите в лукавството им, чистота, пред която всичко става нечисто, правда, до 
която дори ангелите не могат да достигнат (да не говорим виновните да станат 
невинни), с възмездие, което като се разгори, изгаря всичко до най-долните части на 
ада (Изх. 34:7; Наум 1:3; Вт. 32:22). Затова казвам, нека Той да застане да съди 
човешките дела, и кой би се почувствувал уверен да застане пред Неговия престол? 
“Кой от нас,” казват пророците, “ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще 
обитава при вечни пламъци? Който ходи праведно и говори справедливо,” и т.н. (Ис. 
33:14, 15). Нека да излезе напред онзи, който прави това. Но отговорът показва, че 
никой човек не може да го прави. Защото от друга страна чуваме ужасния глас: “Ако би 
забелязал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои?” (Пс. 130:3). 
Всички трябва незабавно да загинат, както Йов заявява, “Ще бъде ли смъртен човек 
праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си? Ето, Той не се доверява 
на слугите Си, и в ангелите Си намира недостатък; колко повече в ония, които живеят в 
къщи от кал, чиято основа е в пръстта, и които се смазват като че ли са молци! Между 
заранта и вечерта се събарят” (Йов 4:17-10). И отново, “Ето, на святите Си ангели Той 
не се доверява, и небесата не са чисти в очите Му; колко повече е гнусен и непотребен 
човек, който пие неправда като вода!” (Йов 15:15, 16). 

Наистина, признавам, че в книгата Йов се говори за праведност, която е много 
по-издигната от спазването на Закона. Важно е да отбележим тази разлика; защото дори 
човек да може да изпълни Закона, той не може да издържи на изпита на онази 
праведност, която надвишава всичките ни мисли. Затова, макар Йов да не знаеше да е 
извършил някакво престъпление, той пак е онемял от удивление, защото вижда, че Бог 
не би бил умилостивен дори от святостта на ангелите, ако техните дела бъдат 
претеглени на тези върховни везни. Но без да говоря повече за тази праведност, която е 
необхватна, ще кажа само, че ако нашият живот бъде доведен до стандарта на писания 
закон, ние наистина сме заспали, ако не се изпълним с ужас от многото проклятия, 
които Бог използва, за да ни събуди, и най-вече от това проклятие: “Проклет който не 
потвърждава думите на този Закон като ги изпълнява” (Вт. 27:26). Накратко, цялото 
разглеждане на този предмет ще бъде безсмислено и произволно, ако не застанем пред 



небесния Съдия, и ревностни за прошка, доброволно смирим себе си, изповядвайки 
своето нищожество. 

2. Правда пред хората и правда пред Бога 

Така трябва да издигнем нашите очи нагоре, за да се научим да треперим, вместо 
да се възвеличаваме суетно. Наистина, за всеки е лесно, когато се прави сравнение 
между хората, да се хвали с някакво качество, което другите не трябва да презират; но 
когато се издигнем до Бога, тази увереност незабавно пропада и умира. Отношението 
на душата към Бога е много подобно на отношението на тялото към видимата среда. 
Телесното око, когато се използва за гледане на околните предмети, се наслаждава на 
своята проницателност; но когато се насочи към слънцето, заслепено и притиснато от 
неговия блясък, става толкова убедено в своята слабост, колкото преди това е било 
убедено в своята сила в наблюдаването на нисшите предмети. Затова, за да не се 
заблуждаваме с празна самонадеяност, нека да си спомним, че дори да считаме себе си 
за равни или превъзхождащи другите хора, това е нищо за Бога, от Чиято присъда 
зависи решението. Но ако нашата надменност не може да се укроти от тези 
размишления, Той ще ни отговори както отговори на фарисеите, “Вие сте, които се 
показвате праведни пред хората; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени 
високо между хората, е мерзост пред Бога” (Лука 16:15). Идете сега и се хвалете 
горделиво с вашата праведност пред хората, докато Бог на небето се отвращава от нея. 

Но какви са чувствата на Божиите слуги, на онези, които истински биват учени 
от Неговия Дух? “Не влизай в съд със слугата Си; защото пред Теб няма да се оправдае 
ни един жив човек” (Пс. 143:2). Друг, макар и в различен смисъл, казва, “Как ще се 
оправдае човек пред Бога? Ако поиска да се съди с Него, не може да Му отговори за 
едно от хиляда” (Йов 9:2, 3). Тук ясно ни се казва каква е Божията праведност, а 
именно, праведност, която никакви човешки дела не могат да задоволят, която ни 
обвинява в хиляди грехове, и нито един грях не може да бъде извинен. Павел, 
избраният Божий съд, съставя правилна представа за тази праведност, когато заявява, 
“При все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан” (1 Кор. 
4:4). 

3. Августин и Бернар от Клерво като свидетели за истинската праведност 

Такива примери има не само в святата Книга; всички благочестиви писатели 
показват, че имат същия възглед. Така Августин казва, “За всички благочестиви хора, 
стенещи под този товар на тленната плът и немощите на този живот, единствената 
надежда е, че имаме един Посредник, Исус Христос праведния, и че Той се застъпва за 
нашите грехове (August. Ad Bonifac. Lib. 3, c. 5). Какво чуваме? Ако това е тяхната 
единствена надежда, къде е тяхната увереност в делата? Когато казва “единствена,” той 
не оставя място за друга надежда. Бернар казва, “И наистина, къде немощният има 
твърда увереност и сигурен покой, освен в раните на Спасителя? Колкото по-здраво се 
държим за Него, толкова по-голяма сила има Той за спасение. Светът се мръщи, тялото 
ни притиска, дяволът полага примки; няма да падна, защото съм основан на здрава 
канара. Извършил съм тежък грях; съвестта ми е подтисната, но няма да бъде поразена, 
защото ще помня раните на Господа.” Той след това заключава, “Следователно, моите 
заслуги са в страданието на Господа; ясно е, че не съм лишен от заслуги, докато Той не 
е лишен от състрадание. Но ако милостите на Господа са много, също толкова много са 
моите заслуги. Да възпявам ли моята собствена праведност? Не, Господи, ще възпявам 



само Твоята праведност. Тази праведност е и моя, тъй като Бог я е направил да бъде 
моя” (Bernard, Serm. 61 in Cantic.). И отново, на друго място, “Цялата заслуга на човека 
е да постави всичките си надежди в Него, Който спасява целия човек” (in Psal. Qui 
Habitat. Serm. 15). По същия начин, като запазва за себе си мира, той оставя славата на 
Бога: “Нека Твоята слава остане ненакърнена; за мен е достатъчно да имам мир; 
напълно се отвръщам от самохвалството, за да не би, ако си присвоя което не е мое, да 
изгубя и това, което ми е дадено” (Serm. 13, in Cantic.). Той казва това още по-ясно на 
друго място: “Защо Църквата е толкова загрижена относно заслугите? Бог съзнателно й 
дава по-твърда и по-сигурна основа за хвалба. Няма причина да питаме чрез какви 
заслуги можем да се надуваме за благословения, особено когато чуем думите на 
пророка, ‘Така казва Господ Йеова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но 
заради Моето свято име’ (Езек. 36:22, 32). Относно заслугите е достатъчно да знаем за 
какво не са достатъчни заслугите; но тъй като е достатъчно за заслугите да не уповават 
на заслуги, така да бъдем без заслуги е достатъчно за осъждение” (Bernard, Serm. 68). 
Произволната употреба на думата “заслуги” относно добрите дела може да се припише 
на общоприетия обичай. Целта на Бернар е да предупреди лицемерите, които обръщат 
Божията благодат в разпуснатост, както той обяснява малко след това: “Щастлива е 
църквата, която нито иска заслуги без дързост, нито дързост без заслуги. Тя има 
основание да е дръзка, но няма заслуги. Тя има заслуги, но не за да бъде дръзка. Не е ли 
самото отсъствие на дързост заслуга? Следователно, онзи, на когото многото Божии 
милости дават изобилно основание за хвалба, е толкова по-дързък, колкото повече не е 
дързък сам по себе си” (Bernard, Serm. 68). 

(Съвестта и самокритиката пред Бога ни лишават от всякакви претенции за 
добри дела и ни водят да приемем Божията милост, 4-8) 

4. Тежестта на Божия съд прекратява всяка самозаблуда 

Наистина е така. Събудените съвести, когато се изправят пред Бога, чувствуват, 
че това е единственото убежище, в което могат да дишат свободно. Защото ако 
звездите, които светят така ярко през нощта, губят своя блясък при появата на 
слънцето, какво според вас ще стане с най-висшата човешка чистота, когато бъде 
сравнена с Божията чистота? Защото съдът ще бъде най-строг, проникващ до най-
вътрешните помисли на сърцето. Както Павел казва, Той “ще извади на видело 
скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата” (1 Кор. 4:5); ще принуди 
неохотната и лицемерна съвест да извади наяве всяко нещо, дори нещата, които сега са 
избегнали на нашата памет. Дяволът, като знае всички нечестия, към които ни е 
подтикнал да извършим, ще се яви като обвинител; това, което сега разглеждаме, 
външната показност на добри дела, тогава ще бъде безполезно; единственото нещо, 
което ще се разследва, ще бъде истинските намерения на сърцето. Така не само това 
лицемерие, чрез което човекът, макар и да съзнава, че е виновен пред Бога, се заема да 
прави видима показност пред другите хора, но и лицемерието, чрез което се представя 
пред Бога (толкова сме склонни да хвалим и ласкаем себе си), ще изпадне в объркване, 
колкото и да се надува от гордост и надменност. Онези, които не обърнат своите мисли 
към този миг, може би ще могат за известно време тихо и спокойно да си въобразяват 
някаква своя си праведност; но Божията съд незабавно ще я унищожи, както голямото 
богатство, натрупано в сънищата ни, изчезва веднага, когато се събудим. Онези, които 
на основата на Божието присъствие изследват сериозно истинския стандарт за 
праведност, определено ще открият, че всички човешки дела, оценени сами по себе си, 
не са нищо освен гадост и замърсяване, че онова, което обикновено се нарича 



справедливост, пред Бога е само нечестие; това, което се счита за почтеност, е 
замърсяване; което се счита за слава, е позор. 

5. Да отхвърлим всяко себевъзхищение! 

Нека не отказваме от това виждане за Божието съвършенство да слезем до нас 
самите и да се взрем в себе си без ласкателство и сляпо себелюбие. Не е странно, че ние 
сме така заблудени по този въпрос, като виждаме, че никой от нас не може да избегне 
тази гибелна самонадеяност, която, както Писанието заявява, е естествено присъща на 
всички: “Всичките пътища на човека са прави в неговите очи,” казва Соломон (Пр. 
21:2). И отново, “Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи” (Пр. 16:2). 
Тогава какво? Дали тези халюцинации могат да бъдат извинение? Не, както Соломон 
незабавно добавя, “Господ претегля духовете”; тоест, докато човекът ласкае сам себе си 
като носи външна маска на праведност, на Своите везни Господ претегля скритата 
нечистота на сърцето. И така, като виждаме, че чрез такова ласкателство не се печели 
нищо, нека да не се самозаблуждаваме съзнателно за наше собствено унищожение. За 
да изследваме правилно самите себе си, нашата съвест трябва да бъде призована пред 
Божието съдилище. Нужна ни е Неговата светлина, за да разкрие тайните убежища на 
нечестието, които иначе остават скрити твърде дълбоко. Само тогава ще осъзнаем ясно 
каква е стойността на нашите дела; че човекът не само не е праведен пред Бога, но и е 
само гнилост и червей, омразен и безполезен, пиещ “нечестие като вода.” Защото “кой 
може да извади чисто от нечисто? Никой” (Йов 14:4). Тогава ще опитаме истинността 
на това, което Йов казва за себе си: “Даже ако бях праведен, осъдили ме биха 
собствените ми уста; ако бях непорочен, Той би ме показал опърничав” (Йов 9:20). И 
това, което пророкът се оплаква за Израел, не се отнася само за една епоха. За всяка 
епоха е вярно, че “Всички ние се заблудихме като овце; отбихме се всеки в своя път” 
(Ис. 53:6). Всъщност, той тук включва всички, върху които ще дойде дарът на 
изкуплението. И строгостта на изпитването трябва да продължи докато ни разтревожи 
напълно, и по този начин ни приготви да получим Христовата благодат. Защото онзи, 
който се смята за способен да я придобие, се заблуждава, докато не изхвърли всяка 
надменност от ума си. Има едно добре известно изявление, “Бог на горделивите се 
противи, а на смирените дава благодат” (1 Пет. 5:5). 

6. Какво е смирение пред Бога 

Но как можем да бъдем смирени, ако не направим път за Божията милост чрез 
нашата бедност и нещастие? Защото аз не наричам това смирение, ако в нас все още 
остава някакво добро. Онези, които са свързали двете неща, да мислят смирено за себе 
си пред Бога и все пак да задържат за себе си някаква праведност, поучават гибелно 
лицемерие. Защото ако изповядваме пред Бога нещо различно от това, което 
чувствуваме, ние Го лъжем нечестиво; но не можем да имаме правилните чувства, ако 
не виждаме, че всяко нещо като основание за самохвалство е напълно смазано. 
Следователно, когато чуете от пророците, “Оскърбените хора ще спасиш; а 
горделивите очи ще смириш” (Пс. 18:27), размислете, първо, че няма достъп до 
спасението, докато не бъде изоставена всяка гордост и прегърнато истинското 
смирение; второ, че това смирение не е някаква умереност, чрез която предавате на 
Бога някаква част от своите права (така хората биват наричани смирени един към друг, 
когато нито се държат високомерно един към друг, нито се обиждат един друг, макар и 
да запазват някакво съзнание за своите превъзходства), а е това нелицемерно покорство 



на ума, обхванато от сериозна убеденост в своята бедност и нещастие. Такова е 
описанието, което Божието Слово навсякъде дава за това смирение. 

Когато в Софония Господ говори по този начин, “Ще махна отсред теб онези от 
теб, които горделиво тържествуват; и ти няма вече да се носиш надменно в святия Ми 
хълм. Но ще оставя всред теб хора съкрушени и бедни, които ще уповават в името на 
Господа” (Соф. 3:11, 12), не показва ли Той ясно кои са смирените, а именно, онези, 
които са наскърбени от познание за своята бедност? Обратно, Той описва горделивите 
като радващи се, като това е начинът, по който хората обикновено описват своята 
наслада от благоденствието. За смирените, които възнамерява да спаси, Той не оставя 
нищо освен надежда в Господа. Така също, в Исая, “Но пак на този ще погледна, на 
оня, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от Словото Ми” (Ис. 66:2). И 
отново, “Така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието 
име е Святи: Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и 
смирен дух, за да съживявам духа на смирените, и да съживявам сърцето на 
съкрушилите се” (Ис. 57:15). 

Под думата “съкрушен,” която така често чувате, разбирайте наранено сърце, 
което, като смирява човека до земята, не му позволява да се надигне. Именно с такова 
съкрушаване трябва да бъде наранено вашето сърце, ако искате според Божието 
изявление да бъдете възвисен със смирените. Ако не е така при вас, ще бъдете смирени 
от могъщата Божия ръка за ваш срам и позор. 

7. Христос призовава грешниците, не праведните 

Нашият божествен Учител, като не се ограничава само с думи, е представил 
пред нас чрез притча, образно, картина на истинското смирение. Той показва един 
бирник, който стои отдалеч и не смее да повдигне очите си към небето, удря се по 
гърдите, ридае и вика, “Боже, бъди милостив към мен грешника!” (Лука 18:13). Нека да 
не си въобразяваме, че той показва белези на лъжлива скромност, когато не смее да се 
приближи или да повдигне очите си към небето; като се удря по гърдите, той признава 
себе си за грешник; нека да знаем, че това са свидетелства за неговите вътрешни 
чувства. Нашият Господ го сравнява с фарисея, който благодари на Бога, “Не съм като 
другите хора, грабители, неправедни, прелюбодейци, и особено не като този бирник. 
Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия.” В тази 
публична изповед той признава, че праведността, която притежава, е дар от Бога; но 
поради неговата увереност, че е праведен, той напуска Божието присъствие неприет и 
омразен. Бирникът, който признава своето нечестие, бива оправдан. От това можем да 
видим колко високо Господ оценява нашето смирение; нашето сърце не може да 
приеме Неговата милост, докато не бъде напълно лишено от всякаква увереност в 
своята собствена стойност. Когато има такава увереност, пътят за милостта е затворен. 
За да няма съмнение по този въпрос, служението, за което Христос беше изпратен на 
света от Бащата, беше “да проповядва добрите вести на кротките,” “да превързва 
съкрушените по сърце, да прогласява свобода на пленниците, и отваряне на затвора за 
вързаните; да прогласява благоприятната Господна година и деня на възмездието на 
нашия Бог; да утешава всичките наскърбени; да нареди за наскърбените от Сион, да им 
даде венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил 
дух” (Ис. 61:1-3). В изпълнение на това служение, единствените хора, които Той 
призовава да участвуват в Неговото благоволение, са “обременените и угнетените.” В 



друг стих той казва, “Дойдох да призова не праведните, а грешните към покаяние” 
(Мат. 11:28; 9:13). 

8. Надменността и задоволството пред Бога спират нашия път към Христос 

Затова, ако искаме да направим път за призива на Христос, трябва да отхвърлим 
надалеч от нас всяка надменност и самоувереност. Първото се поражда от глупава 
убеденост в нашата собствена праведност, когато човек мисли, че в себе си има нещо, 
което заслужено го препоръчва пред Бога; второто може да съществува без никаква 
увереност в дела. Защото много грешници, отровени от насладите на порока, дори не 
мислят за Божия съд. Като лежат затъпели, като в зимен сън, те не се стремят към 
предложената милост. Също толкова необходимо е да се отърсим от такава затъпялост, 
както и от всяка увереност в самите себе си, за да бързаме към Христос без никаква 
тежест, и като сме гладни и жадни, да се заситим с Неговите благословения. Ние никога 
няма да имаме достатъчна увереност в Него, докато не изоставим всяка увереност в нас 
самите; никога няма да имаме смелост в Него, докато първо не се отчаем от себе си; 
никога няма да имаме пълна утеха в Него, докато не изоставим всяка утеха в себе си. 

Когато сме отхвърлили напълно всяка самоувереност и уповаваме напълно в 
сигурността на Неговата доброта, ние сме способни да обхванем и приемем Божията 
благодат. “Когато,” както казва Августин, “забравяйки нашите заслуги, ние приемаме 
даровете на Христос, защото ако Той търси заслуги в нас, ние не бихме получили 
Неговите дарове” (August. De Verb. Apost. 8). Бернар напълно се съгласява с това, 
сравнявайки горделивите, които уповават дори в най-малките свои заслуги, с неверни 
слуги, които нечестиво приемат благодарности за чуждо благоволение, на което са само 
посредници, както ако стената се хвали, че произвежда лъчите, които са преминали 
през прозореца (Bernard, Serm. 13, in Cant.). За да не оставаме повече на това, нека да 
постановим това кратко, но сигурно и общо правило, че подготвен да жъне плодовете 
на Божията милост е само онзи човек, който напълно е изпразнил себе си не от 
праведността (той няма такава), а от суетна и самохвална показност на праведност; 
защото доколкото един човек уповава на себе си, дотолкова той възпира Божието 
благоволение. 

   



Глава Тринадесета 

13. ДВЕ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ПРЕДВИД В 
БЕЗПЛАТНОТО ОПРАВДАНИЕ 

Частите на тази глава са: 

I. Безплатното оправдание осигурява както Божията слава, така и мира на 
съвестта. Обида към Божията слава е да славим себе си и да търсим оправдание 
извън Христос, Чиято праведност, приемана чрез вяра, се вменява на всички 
избрани за примирение и вечно спасение, р. 1, 2.  

II. Мирът на съвестта не може да бъде постигнат по друг начин освен чрез 
безплатно оправдание, р. 3-5.  

Раздели. 

1. Божията слава остава неопетнена, когато единствено Той е признат за праведен. 
Това се доказва от Писанието.  

2. Онези, които славят себе си, се славят против Бога. Възражение. Отговор, 
потвърден от авторитета на Павел и Петър.  

3. Мирът на съвестта се получава само чрез безплатно оправдание. Свидетелството 
на Соломон за самата съвест, и на Павел, който твърди, че вярата е напразна, ако 
правдата идва по Закона.  

4. Обещанието се потвърждава чрез вяра в милостта на Христос. Това се 
потвърждава от Августин и Бернар, в съгласие е с това, което е заявено по-горе, 
и е показано от ясните предсказания на пророците.  

5. Още доказателства от един Апостол. Опровержение на един софизъм.  

1. Оправданието служи на Божията почит; откровението служи на Неговата 
справедливост 

Тук трябва да имаме предвид конкретно две цели, а именно, че Божията слава 
тряблва да остане ненакърнена, и че нашите съвести, по отношение на Неговия съд, 
трябва да бъдат поставени в мирна почивка и тихо спокойствие. 

Когато се говори за правдата, виждаме колко често и ревностно Писанието ни 
увещава да отдаваме цялото хваление за оправданието на Бога. Така Апостолът 
свидетелствува, че целта на Господа като ни дарява правда в Христос е да изяви Своята 
правда. Той веднага добавя естеството на това изявление, а именно, “за да се познае, че 
Той е праведен, и оправдава този, който вярва в Исус” (Рим. 3:25). Отбележете, че 
Божията правда не се изявява достатъчно, докато не се твърди, че единствено Той е 
праведен, и безплатно дарява правда на онези, които не я заслужават. По тази причина 
е Неговата воля “да се затулят устата на всеки и цял свят да се доведе под съдбата на 
Бога” (Рим. 3:19). Защото докато човек има и най-малкото нещо в своя защита, той 
отнема от Божията слава. Така в Езекиил биваме учени как прославяме Неговото име 
като признаваме нашето нечестие: “Там ще си спомните за постъпките си, и да 
всичките си дела, в които се осквернихте; и ще се погнусите сами от себе си поради 
всичките злини, които сторихте. И ще познаете, че Аз съм Господ, когато постъпя с вас 
заради името Си, а не според злите ви постъпки, нито според развратните ви дела” 
(Езек. 20:43, 44). 



Ако част от истинското познание за Бога се състои в това да бъдем подтиснати 
от осъзнаването за нашето нечестие, и в признанието, че Той върши добро на онези, 
които не го заслужават, защо се опитваме в наша голяма вреда да откраднем от Господа 
даже и частица от похвалата за незаслужената доброта? По същия начин, когато 
Еремия възкликва, “Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали със 
силата си, и богатият да не се хвали с богатството си; но който се хвали, нека се хвали” 
с Господа (Ер. 9:23, 24), не показва ли с това, че когато човекът се хвали със себе си, 
Божията слава бива наранена? Наистина, именно в този смисъл говори Павел, когато 
казва, че всички части на нашето спасение са скрити в Христос, за да се хвалим само в 
Господа (1 Кор. 1:29). Защото показва, че всеки, който си въобразява, че има нещо свое, 
се бунтува против Бога и затъмнява Неговата слава. 

2. Който се хвали със своята праведност, ограбва Бога от Неговата почит 

И наистина е така: Ние никога не се хвалим истински в Него, докато не 
изхвърлим напълно нашата собствена хвалба. Следователно, това трябва да се смята за 
универсално правило, че който се хвали в себе си, се хвали против Бога. Павел дори 
размишлява, че светът не бива напълно покорен на Бога, докато от хората не бъде 
отнето всяко основание за хвалба (Рим. 3:19). Затова Исая, когато заявява, че “в 
Господа ще се оправдае цялото Израилево потомство,” добавя, “и ще се хвали” (Ис. 
45:25), като че ли казва, че избраните биват оправдани от Господа за да се хвалят в 
Него и в никой друг. Как трябва да се хвалим в Господа, той обяснява в предишния 
стих, “Пред Мен ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне”; “Само в 
Господа, ще рече някой, има правда и сила, при Него ще дойдат хората.” Забележете, че 
това, което се изисква тук, не е обикновена изповед, а изповед, потвърдена от клетва, за 
да не си въобразяваме, че е достатъчно някакво лъжливо смирение. И нека никой не се 
хвали, когато без надменност осъзнава своята праведност; такова осъзнаване не може 
да стане без да породи самоувереност, а такава самоувереност не може да не породи 
самохвалство. 

Затова нека да помним, че в цялото разглеждане относно оправданието най-
голямото нещо, за което трябва да внимаваме, е Божията слава да остане цялостна и 
ненакърнена; тъй като Апостолът заявява, че Той е излял Своето благоволение върху 
нас, за да покаже Своята правда; това стана “за да се познае, че Той е праведен и че 
оправдава този, който вярва в Исус” (Рим. 3:26). Затова в друг стих, като казва, че 
Господ ни е подарил спасение за да изяви славата на Своето име (Еф. 1:6), след това, 
като повтаря същото нещо, добавя, “По благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами 
вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой” (Еф. 2:8, 9). И Петър, 
когато ни напомня, че сме призвани към надежда за спасение, “за да възвестяваме 
превъзходствата на Този, Който ни призова от тъмнината в Своята чудесна светлина” (1 
Пет. 2:9), несъмнено възнамерява по този начин да прогласи в ушите на вярващите 
само хваления към Бога, за да погребат в дълбоко мълчание всяка надменност на 
плътта. Обобщението е, че човекът не може да си приписва и най-малката частица 
праведност, без в същото време да ограбва от славата на Божията правда. 

3. Погледът върху собствената праведност не дава мир на съвестта 

Ако сега изследваме по какъв начин съвестта може да бъде успокоена пред Бога, 
ще открием, че единственият начин е като признаем, че правдата ни се дава безплатно 
като дар от Бога. Нека винаги да помним думите на Соломон, “Кой може да каже: 



Очистих сърцето си; чист съм от греховете си?” (Пр. 20:9). Несъмнено няма нито един 
човек, който да не е покрит с безкрайни замърсявания. Нека и най-съвършеният човек 
да се взре в своята съвест и да си припомни своите действия, и какъв ще бъде 
резултатът? Ще се почувствува ли уверен и спокоен, като че ли всичко е наред между 
него и Бога; няма ли да бъде ужилен от тежко мъчение, когато вижда, че причината за 
осъждението е вътре в него, ако бъде оценяван според делата си? Съвестта, когато 
гледа Бога, трябва или да има сигурен мир с Неговата справедливост, или да бъде 
подтисната от ужаса на ада. Следователно не печелим нищо като говорим за 
праведност, ако не твърдим, че това е достатъчно стабилна праведност, за да поддържа 
нашите души пред Божия съд. Когато душата е способна да се яви без страх пред 
Божието присъствие и да приеме Божията присъда без тревоги, само тогава можем да 
сме сигурни, че сме намерили правда, която не е въображаема. Затова не е без причина, 
че Апостолът настоява на този въпрос. Предпочитам да изразя това с неговите думи, 
вместо с моите: “Ако са наследници тези, които се облягат на Закона, то вярата е 
празна, и обещанието осуетено” (Рим. 4:14). Той първо заключава, че вярата е празна,, 
ако обещанието за правда е свързано със заслугите от нашите дела, или зависи от 
спазването на Закона. Нито пък може някой да уповава уверено в нея, защото никога не 
би могъл да се чувствува напълно уверен, че изцяло е изпълнил Закона; и е сигурно, че 
никой човек никога не е изпълнил Закона чрез дела. За да не отиваме твърде далеч в 
това доказателство, всеки, който използва правилно очите си, може да бъде свидетел за 
това. 

От това става ясно колко дълбока и мрачна е бездната, в която лицемерието 
вкарва човешките умове, когато те се отпускат толкова уверено, че без колебание 
противопоставят своето ласкателство на Божия съд, като че ли освобождават Бога от 
Неговото служение на Съдия. Различна от това е тревогата, която изпълва сърцата на 
вярващите, които искрено изследват себе си. Следователно всеки ум първо ще започне 
да се колебае, и накрая да се отчайва, докато всеки определи сам за себе си от какъв 
голям товар е подтиснат, и колко далеч е от достигане на желаното състояние. Така 
вярата ще бъде подтисната и угасена. Да имаме вяра означава да не се колебаем, да не 
се люшкаме, да не бъдем тласкани насам-натам, да не се променяме, да не оставаме в 
страх, да не се лутаме, накратко, да не се отчайваме; това е да притежаваме сигурна 
увереност и пълна сигурност на ума, да имаме къде да поставим и укрепим краката си 
(ср. 1 Кор. 2:5; 2 Кор. 13:4). 

4. Съсредоточаването върху собствената праведност също унищожава 
обещанията 

Нещо повече, Павел добавя, че самото обещание бива унищожено. Защото ако 
неговото изпълнени зависи от нашите заслуги, кажете ми, кога ще стигнем дотам да 
заслужим Божието благоволение? А втората клауза е следствие от първата, тъй като 
обещанието няма да бъде изпълнено за други освен за онези, които повярват в него. И 
така, ако вярата пропадне, в обещанието няма да остане никаква сила. “Затова е от вяра, 
за да бъде по благодат, за да е осигурено обещанието за цялото потомство” (Рим. 4:16). 
Това е изобилно потвърдено, когато е направено да зависи само от Божията милост, 
защото милостта и верността са свързани с неразделна връзка; тоест, това, което Бог 
милостиво е обещал, Той е верен да го изпълни. Така Давид, преди да иска спасение 
според Божието Слово, първо поставя източника за това спасение в Божията милост. 
“Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха, според Словото Ти към Твоя 
слуга” (Пс. 119:76). И е правилно това, защото нищо друго освен милостта не е 



подбудило Бога да даде това обещание. И така, тук ние трябва да поставим и здраво да 
основем цялата наша надежда, като не обръщаме внимание на нашите дела и не искаме 
никаква помощ от тях. 

И за да не си въобразите, че в това, което казвам, има нещо ново, Августин също 
ни заповядва да действуваме така. “Христос,” казва той, “ще царува завинаги сред 
Своите слуги. Бог е обещал това, Бог е говорил; ако това не е достатъчно, Бог се е 
заклел. Следователно, тъй като обещанието остава твърдо не по отношение на нашите 
заслуги, а по отношение на Неговата милост, никой не трябва да се страхува да обяви 
това, в което не може да има съмнение” (August. in Ps. 88, Tract. 50). Бернар казва 
същото, “Кой може да бъде спасен?, попитаха учениците Христос. Той отговаря, За 
хората това е невъзможно, но не и за Бога. Това е цялата наша увереност, това е нашата 
единствена утеха; това е единствената основа за нашата надежда; но като сме уверени 
във възможността, какво да кажем за желанието на Бога? Кой човек знае дали 
заслужава любов или омраза (Екл. 9:1)? ‘Кой е познал ума на Господа, че да Му бъде 
съветник?’ (1 Кор. 2:16). Тук е ясно, че вярата трябва да ни дойде на помощ; тук трябва 
да имаме помощта на истината, за да бъде изявено чрез Духа тайното намерение на 
Бащата относно нас, и Духът като свидетелствува, да увери нашите сърца, че сме 
Божии синове. Но нека да ни увери чрез призоваване и безплатно оправдание чрез вяра; 
в тези неща има преход от вечното предопределение към бъдещата слава” (Бернар, 
Проповед при посвещение на църква, 6). 

Затова нека накратко да заключим: Писанието показва, че Божиите обещания не 
са сигурни, ако не бъдат приети с пълна увереност на съвестта; то заявява, че където 
има съмнение или неувереност, обещанията са нищожни; от друга страна, те са 
несигурни и променливи, ако зависят от нашите дела. Следователно, или правдата ще 
изчезне, или без никакво разглеждане на нашите дела трябва да се даде място само на 
вярата, чието естество е да наостря ушите и да затваря очите; тоест, да се съсредоточава 
само върху обещанието и да се отхвърли всяка идея за каквото и да е достойнство или 
заслуги в човека. Така се изпълнява известното пророчество в Захария: “Ще премахна 
беззаконието на тази земя в един ден. В онзи ден, казва Господ на Силите, ще поканите 
всеки ближния си под лозата си и под смокинята си” (Зах. 3:9, 10). Тук пророкът 
показва, че единственият начин, по който вярващите могат да се наслаждават на 
истински мир, е като получат прощение на греховете си. Защото трябва да забележим 
тази особеност в пророците, че когато говорят за Христовото царство, те изявяват 
видимите Божии милости като образи на духовни благословения. Така Христос е 
наречен Княз на Мира и е наш мир (Ис. 9:6; Еф. 2:14), защото успокоява всички тревоги 
на съвестта. Ако някой попита за начина, по който това става, трябва да стигнем до 
жертвата, чрез която Бог беше умилостивен, защото никой човек няма да престане да 
трепери, докато не схване, че Бог е умилостивен единствено чрез това умилостивение, в 
което Христос издържа Неговия гняв. Накратко, мирът не може да се търси на друго 
място, освен в страданията на нашия Изкупител Христос. 

5. Вярата единствено в Божията безплатна благодат ни дава мир на съвестта 
и радост в молитва 

Но защо да използваме някакво неясно свидетелство? Павел категорично 
заявява, че съвестта не може да има мир или спокойна радост, докато не приемем със 
сигурност, че сме оправдани чрез вяра. И той в същото време заявява откъде идва тази 
сигурност, а именно, когато “Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух” 



(Рим. 5:5); тоест казва, че нашите души не могат да имат мир, докато не бъдем напълно 
уверени, че сме угодни на Бога. Затова на друго място той възкликва от името на 
всички вярващи, “Кой ще ни отдели от Христовата любов?” (Рим. 8:35). Докато не 
достигнем това безопасно пристанище, и най-лекият бриз ще ни прави да треперим, но 
докато Господ е наш Пастир, ние ще вървим без страх в долината на мрачната сянка 
(Пс. 23). Така онези, които твърдят, че оправданието чрез вяра се състои в това да 
бъдем новородени и направени праведни, като живеем духовно, никога не са вкусили 
сладостта на благодатта в упованието, че Бог ще бъде милостив. Затова също те не 
знаят за правилната молитва повече, отколкото турците или кой да е друг езически 
народ. Защото, както Павел заявява, вярата не е истинска, ако не внушава и налага 
чудното име на Бащата; дори, ако не отвори устата ни и не ни дава способност да 
извикаме свободно, Авва, Татко! Той изразява това по-ясно в друг стих, “В Когото 
имаме своята смелост и достъп с увереност чрез вяра в Него” (Еф. 3:12). Определено 
това не се придобива чрез дара на новорождението, който, тъй като винаги е 
недостатъчен в сегашното състояние, съдържа в себе си много основания за съмнение. 
Затова трябва да прибегнем към това лекарство: Трябва да твърдим, че единствената 
надежда, която вярващите имат за небесното наследство, е, че като бъдат присадени в 
тялото на Христос, те биват оправдани безплатно. Защото по отношение на 
оправданието вярата е само пасивна, защото не внася нищо свое за да придобие 
Божието благоволение, а получава от Христос всичко, от което се нуждаем. 

   



Глава Четиринадесета 

14. НАЧАЛОТО НА ОПРАВДАНИЕТО. В КАКЪВ СМИСЪЛ ТО Е 
ПРОГРЕСИВНО 

За да обясним казаното досега, и за да покажем каква праведност може да има 
човекът през целия си живот, разделяме хората на четири групи: 

I. Разглеждане на първата група, р. 1-6.  
II. Разглеждане заедно на втората и третата група, р. 7, 8.  

III. Разглеждане на четвъртата група, р. 9 до края.  

Раздели. 

1. Хората биват идолопоклонници, невярващи, лицемерни или новородени.  
1. Идолопоклонниците са лишени от праведност, пълни са с неправедност, 

и следователно пред Бога са напълно отвратителни и неприятни.  
2. Все пак има голяма разлика в човешките характери. Тази разлика се изявява:  

1. В Божиите дарби.  
2. В разграничението между почтено и непочтено.  
3. В благословенията на настоящия живот.  

3. Всяка човешка добродетел, колкото и похвална да изглежда, е извратена.  
1. Поради нечистотата в сърцето.  
2. Поради липсата на добро естество.  

4. Поради липсата на Христос, без Когото няма живот.  
5. Естественото състояние на човека, както е описано в Писанието. Преди 

новорождението всички хора са мъртви в греха.  
6. Текстове от Писанието в този смисъл. Нечистата заблуда на объркване на 

правдата от дела с изкуплението, извършено от Христос.  
7. Втората и третата групи хора, обхващащи лицемерите и онези, които са 

християни само по име. Всяко тяхно действие заслужава осъждение. Текст от 
Агей. Възражение. Отговор.  

8. Други текстове. Цитати от Августин и Григорий.  
9. Четвъртата група, а именно, новородените. Макар да са водени от Духа, има 

извращение във всичко, което правят, особено когато бъде преценявано пред 
Божието съдилище.  

10. Една грешка е достатъчна, за да изличи всяка предишна праведност. Затова не е 
възможно те да бъдат оправдани от дела.  

11. В допълнение към двата предишни аргумента, привеждаме трети аргумент 
против софистите, за да покажем, че каквито и да са делата на новородените, те 
биват оправдани единствено чрез вяра и чрез безплатно вменяване на 
Христовата праведност.  

12. Софизмът на схоластиците в противоречие на горното учение. Отговор.  
13. Обяснение на отговора. Оповержение на измислицата за частичната праведност 

и изкупление чрез дела на свръхзаслуги. Тази измислица неизбежно пада с 
падането на измислицата за удовлетворението.  

14. Изявлението на нашия Спасител, а именно, че след като сме извършили всичко, 
все още сме безполезни слуги.  



15. Възражение, основано върху хвалбата на Павел. Отговор, показващ смисъла на 
думите на Апостола. Други отговори, заявяващи общото учение от Хризостом. 
Трети отговор, показващ, че свръхзаслугите са обикновена суета.  

16. Четвърти отговор, показващ как Писанието ни разубеждава от всякаква 
увереност в дела. Пети отговор, показващ, че нямаме никакво основание за 
хвалба.  

17. Шести отговор, показващ по отношение на четирите различни групи, че делата 
нямат никакво участие в придобиването на нашето спасение.  
1. Ефективната причина е незаслужената любов на Бащата.  
2. Материалната причина е Христос, Който придоби правда за нас.  
3. Средството е вярата.  
4. Крайната цел е изявяване на Божията справедливост и похвалата на 

Божията благодат.  
18. Второ възражение, основано върху прославянето на светиите. Отговор, 

обясняващ тези начини на изразяване. Как светиите се чувствуват по отношение 
на сигурността на спасението. Възгледът, който имат за своите дела пред Бога.  

19. Друг отговор, а именно, че чрез такова прославяне избраните имат предвид само 
своето осиновяване от Бащата, доказано от плодовете на тяхното призвание. 
Редът на това прославяне. Неговата основа, устройство и части.  

20. Заключение. Светиите никога не приписват нищо на заслугите от дела, нито 
отнемат каквото и да е от правдата, която придобиват в Христос. Потвърждение 
от текст на Августин, в който той дава две причини защо никой вярващ няма да 
си позволи да се хвали пред Бога за своите дела.  

21. Трето възражение, а именно, че добрите дела на вярващите са причините за 
Божиите благословения. Отговор. Това са второстепенни причини, но те зависят 
от безплатното оправдание, което е единствената истинска причина Бог да ни 
благославя. Тези начини на изразяване определят последователността във 
времето, а не причината.  

(В своето естествено състояние човекът е мъртъв в греха и се нуждае от 
изкупление, 1-6) 

1. Четири вида хора по отношение на оправданието 

Като продължение на разглеждането на този предмет, нека да разберем каква 
правда може да има човекът през целия си живот, и за тази цел нека да направим едно 
разделение на четири групи. Хората, когато не са надарени с познание за Бога, потъват 
в идолопоклонство; или са запознати с тайнствата, но поради нечистотата на своя 
живот отричат Него, когото изповядват с устата си, и са християни само по име; или са 
лицемери, които с празни думи прикриват нечестието в сърцето; или са новородени от 
Божия Дух и се стремят към истинска святост. 

В първия случай, когато хората биват съдени според своите естествени дарби, не 
може да се намери нито частица добра воля от космите на главата до петите, освен ако 
искаме да обвиним Писанието в лъжа, когато описва всички синове на Адам с такива 
думи: “Сърцето е измамно повече от всичко, и напълно нечестиво”; “Всички мисли на 
сърцето на човека са зло от младостта му”; “Господ познава мислите на човека, че са 
суета”; “Всички се отклониха; всички напълно се омърсиха, няма нито един да върши 
добро, нито един.” Накратко, всички те са плът, под което название са обобщение 
всички онези дела, които са изброени от Павел: прелюбодейство, блудство, нечистота, 



похот, идолопоклонство, чародейство, омраза, непостоянство, ревнования, гняв, борби, 
разпри, ереси, завист, убийства, пиянства, пирувания и всякакво замърсяване и мерзост, 
които е възможно да си представим. Такава е стойността, с която хората се хвалят. 

Но ако някой сред тях притежава почтеност на поведението, която дава вид на 
някаква святост сред хората, все пак, тъй като знаем, че Бог гледа не на външния вид, 
трябва да проникнем в самия източник на действието, ако искаме да видим доколко 
делата са от полза за правдата. Казвам, че трябва да погледнем вътре в човека и да 
видим от какви чувства на сърцето произтичат тези дела. Това е много широка област 
на разглеждане, но тъй като нещата могат да се обяснят в няколко думи, ще бъда 
възможно най-кратък. 

2. Добродетелите на невярващите са дадени от Бога 

И така, първо, не отричам, че всички превъзходни дарби, които се изявяват в 
невярващите, са барове от Бога. Нито пък се противопоставям на здравия разум, че да 
споря, че няма разлика между праведността, умереността и справедливостта на Тит и 
Траян, и гнева, разпуснатостта и жестокостта на Калигула, Нерон и Домициан; между 
въздържаността на Веспасиан и циничните похоти на Тиберий; и (за да не говорим 
само за единични добродетели и пороци) между спазването на закона и 
справедливостта и презрението към тях. Толкова голяма е разликата между 
справедливостта и несправедливостта, че може да се види дори там, където първата е 
само безжизнен образ. Защото какъв ред би останал в света, ако объркваме тези двете 
неща? От това идва това разграничение между почтените и непочтените дела, което Бог 
не само е отпечатал във всеки ум, но и често потвърждава в управлението на Своето 
провидение. Защото виждаме как Той дава много времеви благословения на онези, 
които вършат добри дела. Не че външният образ на добродетелта по някакъв начин 
заслужава Неговото благоволение, но Той е благоволил по този начин да покаже колко 
много се наслаждава в истинската праведност, тъй като не оставя без награда дори 
външната изява. От това следва, както отбелязахме по-горе, че всички такива 
добродетели или образи на добродетели са Божии дарове, тъй като няма нищо, което да 
е в някаква степен похвално, което да не произлиза от Него. 

3. Няма истинска добродетел без истинска вяра 

Все пак твърдението на Августин остава вярно, че всички, които не познават 
истинския Бог, колкото и да са считани за превъзходни поради своите добродетели, 
заслужават повече наказание, отколкото награда, защото поради нечистотата на своите 
сърца те замърсяват чистите Божии дарове (August. Contra Julia. Lib. 4). Защото макар 
че са оръдия на Бога за запазване на човешкото общество чрез справедливост, 
въздържаност, приятелство, умереност, твърдост и благоразумие, те изпълняват тези 
добри Божии дела по най-лошия начин, защото биват възпирани от зли дела, не поради 
искрена любов към доброто, а само поради амбиции или себелюбие, или някакво друго 
зло чувство. Така, като виждаме че тези дела биват замърсени още в самия източник 
поради нечистотата на сърцето, те нямат повече право да бъдат наредени сред 
добродетелите, отколкото самите пороци, кои то често ни заблуждават поради прилика 
и подобие с добродетелите. Накратко, когато си спомним, че целта, към която 
праведността винаги се стреми, е служението към Бога, всичко, което има някакви 
други цели, заслужено е лишено от името “праведност.” Следователно, тъй като те не 
зачитат целта, която Божията мъдрост заповядва, дори от външния вид действието да 



изглежда добро, поради извратената подбуда то е грях. Затова Августин заключава, че 
във всички свои блестящи дела хората като Фабриций, Сципион и Катон са съгрешили 
в това, че като са били лишени от светлината на вярата, не са насочили тези дела към 
тяхната правилна цел, и следователно в тях е нямало истинска праведност, защото 
задълженията се оценяват не според действията, а според подбудите. 

4. Без Христос няма истинска святост 

Освен това, ако е вярно, както Йоан казва, че няма живот без Божия Син (1 Йоан 
5:12), онези, които нямат участие в Христос, които и да са те, каквото и да правят или 
да замислят, през целия си живот вървят към унищожение и към съда на вечната смърт. 
По тази причина Августин казва, “Нашето учение разграничава праведните от 
нечестивите не по закона на делата, а по закона на вярата, без който делата, които 
изглеждат добри, се обръщат на грехове” (August. Ad Bonif. Lib. 3, c. 5). Той умело 
изразява същата идея в друг текст, когато сравнява ревността на такива хора с 
бързината на онези, които на състезанието объркат пътя (August. Praef. in Ps. 31). 
Колкото по-бързо тича онзи, който е объркал пътя, толкова е по-далеч от целта, и 
следователно е толкова по-нещастен. По-добре е да куцаме по правилния път, 
отколкото да тичаме бързо по неправилния. И накрая, тъй като няма освещение без 
единство с Христос, очевидно е, че онези дървета, които макар да са красиви и приятни 
на вид, и може би дори дават сладък плод, но все още са далеч от доброто, са лоши 
дървета. От това лесно осъзнаваме, че всичко, което човекът мисли, цели и върши 
преди да е примирен с Бога чрез вяра, е проклето, и не само е безполезно за 
оправданието, но и заслужава сигурно осъждение. И защо да продължаваме да говорим 
по този предмет, като че ли е съмнителен, когато вече е доказан от свидетелството на 
един апостол, че “без вяра е невъзможно да се угоди на Бога” (Евр. 11:6)? 

5. Правдата пред Бога не идва от дела, колкото и добри да са те, а от 
благодат 

Но доказателството ще бъде още по-ясно, ако на естественото състояние на 
човека противопоставим Божията благодат. Защото Писанието навсякъде прогласява, 
че Бог не намира нищо в човека, което да Го подтикне да покаже благоволение, но той 
действува само поради Своята незаслужена щедрост. Какво може да направи мъртъв 
човек, за да придобие живот? Но се казва, че когато ни просвещава с познание за Себе 
Си, той ни възкресява от мъртвите и ни прави нови създания (Йоан 5:25). На тази 
основа виждаме, че Божията доброта към нас често бива препоръчвана, особено от 
апостола: “Бог,” казва той, “Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни 
обикна даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с 
Христос” (Еф. 2:4, 5). В друг стих, когато разглежда общото призвание на вярващите в 
преобраза на Авраам, казва, “Бог съживява мъртвите и извиква в съществуване онова, 
което не съществува” (Рим. 4:17). Ако ние сме несъществуващи, тогава кажете ми, 
какво можем да направим? Поради това в книгата Йов Господ строго порицава всяка 
надменност с тези думи, “Кой Ми е дал по-напред, та да му отплатя? Всичко, което е 
под цялото небе, е Мое” (Йов 41:11). Като обяснява това изречение, Павел го прилага 
по този начин: Нека не си въобразяваме, че носим при Господа нещо друго освен 
позора на нищожеството и недостатъчността (Рим. 11:35). 

Поради което в горния текст, за да докаже, че придобиваме надеждата за 
спасение не чрез дела, а само по благодат, той твърди, че “ние сме Негово творение, 



създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим” 
(Еф. 2:10); като че казва, “Кой от нас може да се похвали, че е впечатлил Бога със 
своята праведност, като виждаме, че първостепенната ни сила да вършим дела идва от 
новорождението? Защото, както сме в нашето естествено състояние, по-скоро масло ще 
потече от камък, отколкото добри дела от нас. Наистина е странно как човекът, 
изобличен за този позор, все още се осмелява да си приписва нещо като свое. Затова 
нека заедно с този избран съд да признаем че Бог “ни е спасил и призвал със Своето 
призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и благодат”; и че “когато 
се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към хората, той ни спаси 
не чрез праведни дела, но по Своята милост”; “та оправдани чрез Неговата благодат, да 
станем наследници на вечния живот” (2 Тим. 1:9; Тит 3:4, 5, 7). С това признание ние 
лишаваме човека от всяка частица праведност, докато само по милост той не бъде 
новороден в надеждата за вечния живот, тъй като не е правилно да казваме, че сме 
оправдани по благодат, ако делата допринасят нещо за нашето оправдание. Апостолът 
определено не е бил в несъзнание, като заявява, че оправданието е безплатно, като 
виждаме, че на друго място твърди, че ако от делата имаше някаква полза, “благодатта 
вече не е благодат” (Рим. 11:6). И какво друго има предвид нашият Господ, когато 
заявява, “Не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние” (Мат. 9:13)? 
Ако само грешниците биват приети, защо да търсим приемане чрез някаква измислена 
праведност? 

6. Човекът не може да допринесе нищо към своята праведност 

Многократно ме спохожда мисълта, че съм в опасното положение да обиждам 
Божията милост като се трудя с такова усърдие да я доказвам, като че ли е съмнителна 
или неясна. Но такава е нашата злоба в отказа ни отдадем на Бога дължимото, докато не 
бъдем силно подтикнати, че съм принуден да настоявам на това в по-големи 
подробности. Но тъй като Писанието е достатъчно ясно по този въпрос, ще използвам 
неговите думи вместо мои. След като описва всеобщото унищожение на човешкия род, 
Исая умело добавя метода на възстановяване. “И Господ видя, и стана Му неугодно, че 
нямаше правосъдие, видя, че нямаше човек, и почуди се, че нямаше посредник; затова 
Неговата мишца издействува за него спасение, и правдата Му го подкрепи” (Ис. 59:15, 
16). И така, къде е нашата праведност, ако пророкът говори истината, че при 
възстановяването на спасението никой човек не помага на Господа? Така друг пророк, 
като представя Господа да говори относно примиряването на грешниците, казва, “Ще 
те сгодя за Себе Си завинаги. Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, в 
милосърдие и милости”; “Ще покажа милост към която не е придобила милост” (Ос. 
2:19, 23). Ако такъв завет, който очевидно съставлява началото на нашия съюз с Бога, 
зависи от милостта, не остава никакво основание за наша собствена праведност. 

И наистина, бих искал да науча от онези, които твърдят, че човекът представя 
пред Бога някаква праведност от дела, дали си въобразяват, че има някаква друга 
праведност освен онази, която е приемлива за Него. Ако е налудничаво да мислим така, 
може ли нещо приемливо за Бога да произлезе от Неговите врагове, които Той мрази 
във всичките им дела? Истината заявява, че всички ние сме заклети и закоравели 
врагове на Бога, докато не бъдем оправдани и приети в Неговото общение (Рим. 5:6; 
Кол. 1:21). Ако оправданието е началото на любовта, как може правдата от дела да 
предхожда любовта? Затова Йоан, за да подтисне тази надменна идея, внимателно ни 
напомня, че първо Бог ни обикна (1 Йоан 4:10). Преди това Господ ни учи на същото 
нещо чрез Своя пророк: “Ще ги обикна доброволно, защото гневът Ми се отвърна от 



него” (Ос. 14:4). Със сигурност Той не е повлиян от дела, ако Неговата любов се 
обръща към нас така доброволно. 

Но се поддържа обидната и нечиста идея, че ние не сме заслужили 
посредничеството на Христос за нашето изкупление, но сме подпомогнати от нашите 
дела в придобиването на това изкупление. Обратното, макар да сме изкупени от 
Христос, все още, докато не бъдем присадени в съюз с Него чрез призива на Бащата, 
ние сме тъмнина, наследници на смърт и Божии врагове. Защото Павел заявява, че ние 
не биваме очистени и измити от нашата нечистота чрез кръвта на Христос, докато 
Духът не извърши това очистване в нас (1 Кор. 6:11). Петър, като възнамерява да каже 
същото, заявява, че освещението от Духа служи “за да сте послушни и поръсени с 
кръвта на Исус Христос” (1 Пет. 1:2). Ако поръсването на кръвта на Христос чрез Духа 
ни дава очистване, нека да не си мислим, че преди това поръсване ние сме нещо друго 
освен грешници без Христос. Затова нека да смятаме за сигурно, че началото на нашето 
спасение е като възкресение от смърт към живот, защото когато заради Христос ни се 
даде да вярваме в Него (Филип. 1:29), само тогава започваме да преминаваме от 
смъртта в живота. 

(Лицемерите и християните само по име са под осъждение, 7-8) 

7. Праведността е в сърцето! 

Тук се разглеждат втората и третата групи хора в горното разделение. 
Нечистотата на съвестта доказва, че никоя от тези групи не е новородена от Божия Дух. 
И отново, това, че не са новородени, доказва тяхната липса на вяра. От което е ясно, че 
те не са примирени, не са оправдани, тъй като тези благословения се придобиват само 
чрез вяра. Какво могат да направят грешниците отделени от Бога, освен това, което е 
омразно пред Него? Но такава е глупавата самонадеяност на всички нечестиви, и 
особено на лицемерите, че и колкото и да осъзнават, че цялото им сърце препълва с 
нечистота, те пак считат всякакви лъжливи дела, които извършат, като достойни за 
Божието одобрение. От това идва и гибелното последствие, че дори когато биват 
изобличени за своя нечестив и безбожен ум, те не могат да бъдат подбудени да 
признаят, че са лишени от всякаква праведност. Дори когато признават, че са 
неправедни, защото не могат да го отрекат, те пак си приписват някаква степен на 
праведност. 

Господ възхитително опровергава тази суета чрез пророка: “Попитай сега 
свещениците относно Закона, като кажеш: Ако носи някой осветено месо в полата на 
дрехата си, и с полата допре хляб, или вариво, или вино, или дървено масло, или какво 
да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците в отговор рекоха: Няма. Тогава 
рече Агей: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тези неща, 
ще стане ли то нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто. Тогава 
Агей в отговор рече: Така са тези хора, и така е този народ пред Мен, казва Господ, 
така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там е нечисто” (Агей 2:11-14). Бих 
искал тези думи да бъдат добре чути от нас, и да бъдат дълбоко вложени в нашата 
памет. Защото няма човек, какъвто и да е неговият живот, който ще позволи да бъде 
убеден в това, което тук Господ така ясно заявява. Дори и най-нечестивият човек, 
веднага когато изпълни някакво задължение по Закона, не се колебае да си го вмени за 
праведност; но Господ заявява, че с това не се придобива никаква праведност, ако 
преди това сърцето не е направено чисто. И не само това, но той заявява, че всички 



дела, извършени от грешниците, са замърсени от нечистотата на сърцето. Затова нека 
престанем да наричаме “праведност” делата, които устата на Господа осъждат като 
замърсени. Колко добре се показва това чрез тази умела аналогия! Може да се възрази, 
че това, което Господ е заповядал, е ненарушимо свято. Но обратното, Той отговаря, че 
не е странно, че онези неща, които са осветени в Закона, за замърсени от нечистотата на 
неправедните, както нечистата ръка замърсява онова, което е свято, като го хване. 

8. Човекът и делата 

Същият аргумент е възхитително следван от Исая: “Не принасяйте вече суетни 
приноси; тамянът е мерзост за Мен, и новолунията, и съботите, и свикването на 
събранията; не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата 
Ми мрази новолунията ви и празниците ви; досада са за Мен; дотегна Ми да ги търпя. 
И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много 
молитви не ща да слушам; ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете си, 
отмахнете от очите Ми злото на делата си” (Ис. 1:13-16; ср. Ис. 58). Какво означава, че 
Господ така се отвращава от спазването на Неговия Закон? Всъщност Той не отхвърля 
нещо свързано с искреното спазване на Закона, което започва с искрен страх от 
Неговото име, както Той категорично заявява. Когато той липсва, всички служения, 
които се принасят, са не само безплодни, но и порочни и омразни. 

Сега нека лицемерите, докато крият извратеност в сърцата си, да се опитват да 
поставят Бога под задължение заради техните дела. По този начин само ще Го 
разгневят още повече. “Жертвата на нечестивите е мерзост за Господа, а молитвата на 
праведните Му е приятна” (Пр. 15:8). Затова смятаме за несъмнено, и всъщност 
очевидно дори за тези, които не са много запознати с Писанието, че и най-блестящите 
дела, извършени от хора, които не са още истински осветени, са толкова далеч от 
праведност пред Господа, че Той ги смята за грехове. 

Следователно, трябва се учи като съвършена истина, че никой човек не 
придобива Божието благоволение чрез дела, а обратното, делата не са угодни на Бога 
преди човекът да е придобил благоволение пред Него. Тук трябва внимателно да 
спазваме реда, който Писанието ни представя. Мойсей казва, че “Господ погледна 
благосклонно на Авел и на приноса му” (Бит. 4:4). Забележете как той казва, че Господ 
беше благосклонен към Авел преди да бъде благосклонен към неговите дела. От това 
следва, че първо трябва да има очистване на сърцето, за да могат делата, извършени от 
нас, да бъдат благосклонно приети от Бога; защото думите на Еремия са винаги верни, 
“Господи, очите Ти не търсят ли честност?” (Ер. 5:3). Нещо повече, Святият Дух 
заявява чрез устата на Петър, че само чрез вяра се очиства сърцето (Деян. 15:9). От това 
е очевидно, че първостепенната основа е в истинската и жива вяра. 

(Онези, които са новородени, биват оправдани само чрез вяра, 9-11) 

9. Истинските вярващи също не вършат добри дела сами по себе си 

Нека сега да видим каква праведност имат онези хора, които поставихме в 
четвъртата група. Признаваме, че когато Бог ни примирява със Себе Си чрез 
застъпничеството на Христовата праведност, и ни дарява незаслужено прощаване на 
греховете и ни смята за праведни, Неговата благодат е свързана с милост, така че Той 
живее в нас чрез Своя Святи Дух, чрез Чието действие похотите на нашата плът биват 



всеки ден умъртвявани все повече, за да бъдем освещавани; тоест, като биват 
посвещавани на Господа за истинска чистота на живота, нашите сърца биват обучавани 
в покорство на Закона. Така става наше водещо желание да се покоряваме на Неговата 
воля и във всичко да прогласяваме само Неговата слава. 

Но все пак, докато вървим в пътищата на Господа под водителството на Святия 
Дух, за да не се хвалим излишно и да се самозабравим, имаме все още остатъци от 
несъвършенство, които служат да ни държат в смирение: “Няма човек, който да не 
греши,” казва Писанието (3 Царе 8:46). Тогава каква правда могат да придобият хората 
чрез своите дела? Първо, казвам аз, и най-доброто нещо, което те могат да породят, е 
винаги замърсено и извратено от нечистотата на плътта, и има в себе си примеси. И 
така, нека святият Божий слуга да избере от целия си живот действието, което той 
смята за най-превъзходно, и нека да размишлява върху него във всичките му части; 
несъмнено ще намери в него нещо, което намирисва на гнилостта на плътта, тъй като 
нашето усърдие в добродетелта никога не е такова, каквото трябва да бъде, и нашето 
вървене винаги е забавено от много слабост. Като виждаме ясно петната, които 
замърсяват делата на вярващите, дори тези петна да само незначителни точки, не са ли 
те обида за Бога, пред Когото дори звездите не са чисти? Така виждаме, че дори 
светиите не могат да извършат нито едно дело, което според своите заслуги да не 
заслужава осъждение. 

10. Който мисли, че има своя праведност, не разбира правилно строгостта на 
Закона 

Дори ако за нас беше възможно да извършим абсолютно чисти дела, пак един 
грях е достатъчен за да изличи и угаси всеки спомен за предишна праведност, както 
казва пророкът (Езек. 18:24). Яков се съгласява с това: “Който спази целия Закон, а 
съгреши в едно нещо, бива виновен за всичко” (Яков 2:10). И тъй като този смъртен 
живот никога не е напълно свободен от мръсотията на греха, каквато и праведност да 
придобием, тя винаги ще бъде омърсена, затрупана и унищожена от следващите 
грехове, така че не може да издържи на Божия съд, нито да ни бъде вменена за правда. 

Накратко, винаги когато разглеждаме правдата от дела, трябва да гледаме не на 
законовото действие, а на заповедта. Следователно, когато търсим правда по Закона, 
безполезно е да извършваме едно или две дела; трябва да показваме непрекъснато 
покорство. Бог не вменява еднократно (както някои глупаво си въобразяват) това 
прощение на греховете като правда; така че като сме придобили правда за нашия минал 
живот, след това да търсим правда по Закона. Това би означавало, че Бог само ни се 
подиграва и заблуждава чрез напразни надежди. Защото тъй като съвършенството е 
напълно непостижимо за нас докато сме облечени в плътта, и Законът заявява смърт и 
осъждение против всеки, който не показва съвършена праведност, винаги ще има 
основания да бъдем обвинени и осъдени, ако не се намеси Божията милост и не ни 
оневинява постоянно чрез непрекъснато прощаване на греховете. Поради това 
твърдението, с което започнахме, винаги е вярно: Ако бъдем оценявани според нашето 
достойнство във всяко нещо, което вършим или мислим, във всички наши стремежи и 
усилия ние заслужаваме смърт и унищожение. 

 

 



11. Правдата на вярващите винаги е правда от вяра 

Трябва силно да настояваме на тези две неща: Че никой вярващ никога не е 
извършил нито едно дело, което, ако бъде изпитано според строгия Божий съд, може да 
избегне осъждение; и освен това, дори това да беше възможно (макар да не е), пак това 
дело, като е опорочено и замърсено от греховете, за които е сигурно, че извършителят е 
виновен, то е лишено от своите заслуги. 

Това е главната основа на тази беседа. Между нас и по-здравомислещите 
схоластици няма противоречие относно началото на оправданието. Те признават, че 
грешникът, освободен незаслужено от осъждението, придобива оправдание чрез 
прощаване на греховете; но под думата “оправдание” те включват обновлението, чрез 
което Духът ни обновява в покорство към Закона; и като описват правдата на 
новородения човек, твърдят, че като е примирен веднъж с Бога чрез Христос, той след 
това бива считан за праведен поради своите добри дела и бива приет на основата на 
тези дела. Обратното, Господ заявява, че е вменила вярата на Авраам за правда (Рим. 
4:3), не по времето когато е бил идолопоклонник, но много години след като е бил 
отличен за своята святост. Авраам дълго време е служел на Бога с чисто сърце и е 
изпълнявал това покорство към Закона, което смъртен човек е способен да постигне; 
въпреки това неговата правда се състоеше във вяра. От това заключаваме, според 
размишленията на Павел, че тя не е от дела. По същия начин, когато пророкът казва, 
“Праведният чрез вяра ще живее” (Ав. 2:4), той не говори за нечестивите и 
невярващите, които Господ оправдава като ги обръща към вярата; неговите думи са 
насочени към вярващите, и на тях се обещава живот чрез вяра. Павел също премахва 
всяко съмнение, когато в потвърждение на този възглед цитира думите на Давид, 
“Благословен оня човек, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит” (Пс. 
32:1). Сигурно е, че Давид не говори за безбожните, а за вярващите, какъвто самият той 
е, защото изговаря чувствата на сърцето си. Следователно ние имаме това 
благословение не еднократно, а трябва да уповаваме на него през целия си живот. Нещо 
повече, посланието на безплатното примиряване с Бога не се прогласява за един или 
два дни, но е обявено за постоянно присъствуващо в Църквата (2 Кор. 5:18, 19). 
Следователно, до края на своя живот вярващите нямат друга правда освен тази, която е 
описана тук. Христос остава завинаги Посредник, който ни примирява с Бащата, и в 
неговата смърт има вечно действие, а именно, очистване, удовлетворение, 
умилостивение; накратко, съвършено покорство, чрез което са покрити всички наши 
нечестия. В Посланието към Ефесяните Павел не казва, че само началото на 
оправданието е от благодат, но “чрез благодат сте спасени . . . не от дела, за да не се 
похвали никой човек” (Еф. 2:8, 9). 

(Изследване и опровергаване на схоластичните възражения против 
оправданието чрез вяра и на учението за свръхзаслугите на светиите, 12-21) 

12. Хитростите на противниците 

Хитростите, чрез които схоластиците се опитват да избягат от това учение, няма 
да им помогнат. Те казват, че добрите дела не са с такава присъща стойност, че да 
придобият оправдание, но те имат такова действие именно поради “приемната 
благодат.” Тогава, тъй като са принудени да признаят, че правдата от дела е винаги 
несъвършена, те признават, че докато сме в този живот, ние винаги имаме нужда от 



прошка на греховете, която да допълни недостатъците на делата, но че грешките, които 
извършваме, се изплащат чрез делата на свръхзаслуги. 

Отговарям, че благодатта, която те наричат “приемна,” не е нищо друго освен 
незаслужената доброта, с която Бащата ни приема в Христос, когато ни облича в 
невинността на Христос и приема тази невинност като наша собствена, така че като 
гледа на нея, Той ни счита за святи, чисти и невинни. Защото правдата на Христос (тъй 
като тя единствено е съвършена, така че единствено тя може да устои на Божия съд) 
трябва да се застъпи за нас, и със сигурност ни представлява в съда. Като сме снабдени 
с тази правда, ние постоянно имаме прощаване на греховете чрез вяра. Нашето 
несъвършенство и нечистота, покрити с тази чистота, не ни биват вменявани, а са като 
погребани, така че не идват под осъждение, докато не дойде часът, когато старият 
човек бива унищожен и напълно умъртвен в нас, и Божията доброта ни приема в 
красивия мир на новия Адам да очакваме Господния ден, на който, облечени в 
нетленни тела, да бъдем пренесени в славата на небесното царство. 

13. Този, който говори за дела на “свръхзаслуги,” не разбира строгостта на 
Божиите изисквания и тежестта на греха 

Ако е така, сигурно е, че сами по себе си нашите дела не могат да ни направят 
приемливи и приятни за Бога, и дори не могат да угодят на Бога, ако не бъдат покрити с 
правдата на Христос, чрез която биваме угодни и придобиваме прощаване на греховете. 
Бог не е обещал живот като награда за определени дела, а само заявява, “чрез които, 
ако човек прави това, ще живее” (Лев. 18:5), обявявайки известното проклятие против 
всички, които не постоянствуват да изпълняват всички неща, написани в книгата на 
Закона. По този начин напълно се опровергава измислицата за частичната праведност, 
тъй като единствената праведност, която бива приета в небето, е съвършеното спазване 
на Закона. 

Няма нищо смислено в тяхната догма за изплащането чрез дела на свръхзаслуги. 
Защото не трябва ли те винаги да се връщат към твърдението, което вече опровергахме, 
а именно, че който спазва Закона отчасти, бива отчасти оправдан чрез дела? Те не се 
срамуват да приемат за даденост това нещо, с което никой човек със здрав разум не би 
се съгласил. Тъй като Господ така често заявява, че не признава никакво оправдание 
чрез дела, ако не са дела, чрез които Законът бива съвършено изпълнен, колко 
извратено е, като нямаме такива дела, да се стремим да си осигурим някаква основа за 
хвалба? Това означава да не отдаваме всичко на Бога, но да се хвалим с някаква част от 
дела и да се опитваме да изпълним останалата част чрез други удовлетворения. 

Вече така напълно опровергахме удовлетворенията, че никога вече не трябва 
дори да ги сънуваме. Всичко, което тук казвам, е, че онези, които така си играят с 
греха, не осъзнават въобще колко отвратителен е той в Божия поглед; ако осъзнаваха, 
със сигурност щяха да разберат, че всичката праведност на всички хора, събрана на 
един куп, ще бъде недостатъчна за изплащане дори на един-единствен грях. Защото 
виждаме, че чрез един грях човекът е така отхвърлен и изоставен от Бога, че 
едновременно с това е изгубил и всяка способност да възстанови спасението. 
Следователно той е лишен от способността да извършва удовлетворение. Онези, които 
се ласкаят с тази идея, никога няма да удовлетворят Бога, Който не е възможно да 
приеме или да бъде умилостивен от нещо, което идва от Неговите врагове. Но всички, 
на които Той вменява грях, са врагове, и следователно преди Господ да зачете кое да е 



от нашите дела, нашите грехове трябва да бъдат покрити и простени. От това следва, че 
прашката за грехове е незаслужена, и тази прошка бива нечестиво оскърбявана от 
онези, които въвеждат идеята за удовлетворението. Затова нека по примера на 
Апостола, “като забравяме задното и се простираме към предното, да се впускаме към 
прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христос Исус” (Фил. 
3:13, 14). 

14. Дори съвършеното изпълнение на нашите задължения не ни носи никаква 
слава; но то и въобще не е възможно! 

Как може хвалбата с делата на свръхзаслуги да се съгласи с дадената ни заповед: 
“Когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; 
извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим” (Лука 17:10)? Да говорим в 
Божието присъствие означава не да се преструваме и да лъжем, а да заявяваме това, 
което сме приели за сигурно. И така, нашият Господ ни заповядва искрено да се 
чувствуваме така, че не извършваме някакви благодеяния, а плащаме на Бога 
дължимото служение. И наистина е така. Защото дължимите задължения върху нас са 
толкова многобройни, че не можем да ги изпълним дори всичките ни мисли и части да 
са посветени на спазване на Закона; и следователно, когато Той казва, “Когато 
извършите всичко, което ви е заповядано,” Той казва, че човешката праведност не може 
да извърши нито едно от тези неща. Така, като виждаме, че всеки човек е много далеч 
от тази цел, как можем да си позволим да се хвалим, че сме натрупали повече от това, 
което дължим? 

Не може да се възрази, че някой човек, макар и да не успее да извърши в някаква 
степен това, което е необходимо, все пак в намеренията си да отиде по-далеч, 
отколкото е необходимо. Защото трябва винаги да знаем, че относно всичко, което се 
отнася за поклонението на Бога, или за любовта, не може да се измисли нищо, което да 
не е включено в Закона. Но ако е част от Закона, нека да не се хвалим с благодеятелна 
щедрост в неща, които са само неизбежни задължения. 

15. Бог има право над всичко, което сме и което имаме; следователно не може 
да има дела на свръхзаслуги. 

По този въпрос те непрекъснато привеждат хвалбата на Павел, че сред 
Коринтяните той доброволно се е отказал от право, което е можел да упражни, ако иска 
(1 Кор. 9:15); като така не само има плаща това, което има като задължение към тях, но 
и доброволно им дава повече, отколкото изисква задължението. Те би трябвало да 
забележат изявената причина за това, че неговата цел е да не поставя съблазън пред 
слабите. Защото нечестивите и лъжливи работници използват неговата видима доброта 
за да осигурят подкрепа за своите гибелни догми, и възбуждат омраза против 
Благовестието, така че за Павел остава изборът или да постави в опасност Христовото 
учение, или да осуети техните замисли. И така, ако за християнина е безразлично дали 
е станал причина за скандал, когато е можел да го избегне, тогава признавам, че 
Апостолът е извършил дело на свръхзаслуги пред своя Господар; но ако нещото, което 
е извършил, е било задължително за благоразумния служител на Благовестието, тогава 
казвам, че той е направил това, което е бил длъжен да направи. Накратко, дори когато 
няма такава причина, пак думите на Хризостом винаги остават варни, че всичко, което 
имаме, е под същите условия като личната собственост на робите; то винаги е 
собственост на нашия Господар. Христос ясно изявява това в притчата, защото пита 



относно господаря, който като се връща от работа, изисква от своя слуга да се опаше и 
да му послужи; “Нима ще благодари на слугата задето е извършил каквото е било 
заповядано? Не вярвам” (Лука 17:9). Но е възможно слугата да бъде по-трудолюбив, 
отколкото господарят би изисквал. И така да е; пак той не е извършил нищо повече, за 
което не е задължен поради своето положение на слуга, защото неговите способности 
принадлежат на неговия господар. 

Не казвам нищо за вида на свръхзаслугите, с които тези хора се хвалят пред 
Бога. Те са произволни неща, които Той никога не е заповядвал, които не одобрява и 
няма да приеме когато те застанат пред него да дават сметка. Единственият смисъл, в 
който ние говорим за дела на свръхзаслуги, е изразеният от пророка, когато казва, “Кой 
е поискал от вас това?” (Ис. 1:12). Но нека да помнят какво се казва на друго място за 
такива дела: “Защо прахосвате пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което 
не насища?” (Ис. 55:2). Наистина, за тези лениви равини е лесно да водят такива 
спорове, седнали в меките си кресла под сянката, но когато Върховният Съдия застане 
на Своето съдилище, всички тези самохвални догми ще изчезнат. Именно това според 
мен е правилният въпрос: Не какво можем да измисляме и говорим в училищата и по 
ъглите, а какво основание за защита ще имаме пред Неговото съдилище. 

16. Никакво упование в дела и никакво хвалене с дела! 

По този предмет човешките умове трябва да бъдат особено предпазвани от две 
гибелни догми, а именно, увереността в правдата от дела, и приписването на слава на 
делата. 

Писанието категорично ни разубеждава от всякаква такава увереност, когато 
заявява, че нашата праведност е оскърбителна пред Бога, ако не носи сладкия мирис от 
чистотата на Христос; че не може да има друго последствие освен да възбуди Божието 
възмездие, ако не бъде поддържана от Неговата щедра милост. Затова, единственото 
нещо, което Писанието ни оставя, е да просим от нашия Съдия с тази изповед на Давид: 
“Не влизай в съд със слугата Си; защото пред Теб няма да се оправдае нито един жив 
човек” (Пс. 143:2). И когато Йов казва, “Ако съм нечестив, горко ми! И ако съм 
праведен, пак няма да вдигна главата си” (Йов 10:15). Макар да говори за онази 
безупречна Божия праведност, пред която дори ангелите не са чисти, той все пак 
показва, че когато смъртните хора бъдат доведени пред Божието съдилище, всичко, 
което могат да правят, е да стоят онемели. Той няма предвид просто, че избира 
доброволно да се откаже вместо да рискува да спори с Божията строгост, но и не знае 
да притежава каквато и да е праведност, която няма да пропадне веднага когато бъде 
доведена пред Божието присъствие. 

Когато самоувереността бъде унищожена, всяка хвалба неизбежно престава. 
Защото кой може да припише какви да е заслуги за правда на дела, които вместо да ни 
дават увереност, само ни правят да треперим в Божието присъствие? Следователно 
трябва да достигнем до това, към което Исая ни призовава: “Чрез Господа ще се 
оправдае, и чрез Него ще се хвали цялото Израилево потомство” (Ис. 45:25); защото е 
напълно вярно, както той на друго място казва, че ние сме “насадени от Господа, за да 
се прослави Той” (Ис. 61:3). Следователно, нашата душа няма да бъде истински 
очистена, докато не престане да има каквато и да било увереност, или да чувствува 
някакво самохвалство в делата. Глупавите хора биват подтикнати към тази лъжлива и 



неистинна самоувереност чрез заблудителната идея, че причината за тяхното спасение 
е в делата. 

17. Делата по никакъв начин не могат да служат като причина за нашата 
святост 

Но ако разгледаме четирите вида причини, които философите ни представят по 
отношение на следствията, ще открием, че никоя от тях не е приложима за делата като 
причина за спасението. Писанието категорично заявява, че ефективната причина за 
нашето вечно спасение е милостта и незаслужената любов на нашия небесен Баща към 
нас; материалната причина е Христос, с покорството, чрез което придоби правда за нас; 
и каква може да бъде формалната или инструменталната причина, освен вярата? Йоан 
включва и трите в едно изречение, когато казва, “Бог толкова обикна света, че даде 
Своя единороден Син, та никой който вярва в Него, да не загине, но да има вечен 
живот” (Йоан 3:16). Нещо повече, Апостолът заявява, че крайната цел е изявяването на 
Божията правда и похвалата на Неговата доброта. Там той също изрично споменава 
другите три причини; защото говори така в Римляни: “Всички съгрешиха и не 
заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благодат се оправдават даром” (Рим. 
3:23, 24). Тук имате главата и първичния източник: Бог ни е приел с незаслужена 
милост. Следващите думи са, “чрез изкуплението, което е в Христос Исус”; това е 
материалната причина, чрез която за нас е придобита правда. “Когото Бог постави за 
умилостивение чрез вяра.” Така вярата е средството, чрез което правдата се прилага за 
нас. Накрая добавя крайната цел, когато казва, “За да покаже правдата Си в настоящото 
време, за да се познае, че той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус.” И в 
същото време, за да покаже, че правдата се състои в примиряване, казва, че Христос 
беше “поставен за умилостивение.” Така също в Посланието към Ефесяните той ни 
казва, че биваме приети в Божието благоволение само по милост; че това става чрез 
застъпничеството на Христос; че се придобива чрез вяра; и че целта на всичко е да бъде 
напълно изявена славата на Божията доброта. Когато виждаме по този начин, че всички 
части на нашето спасение съществуват извън нас, какво основание можем да имаме да 
се хвалим или да уповаваме на нашите си дела? Дори най-заклетите врагове на Божията 
благодат не могат да повдигнат спор с нас по отношение на ефективната и крайната 
причина, освен ако искат да се отрекат от цялото Писание. По отношение на 
материалната или формалната причини те съставят някакви тълкувания, сякаш твърдят, 
че нашите дела споделят заслугите заедно с вярата и праведността на Христос. Но 
Писанието и тук не е съгласно с тях като просто твърди, че Христос е правдата и 
живота, и че благословенията на оправданието се придобиват само чрез вяра. 

18. Видът на добрите дела, обаче, може да укрепи вярата 

Когато светиите многократно се насърчават и утешават със спомени за своята 
невинност и почтеност, и понякога дори не се въздържат да ги прогласяват, това се 
прави по два начина: или като сравняват своята добра кауза с лошата кауза на 
безбожните, те се чувствуват уверени в победата, не толкова от похвалата на тяхната 
собствена праведност, колкото от справедливото и заслужено осъждение на техните 
противници; или, изследвайки себе си пред Бога, дори без никакво сравнение с другите, 
чистотата на тяхната съвест да им даде някаква утеха и сигурност. 

Първата причина ще бъде разгледана по-късно (Глава 17, р. 14, и Глава 20, р. 
10); сега, по отношение на втората причина, нека накратко да покажем как тя е в 



съгласие с това, което казахме по-горе, че пред Божието съдилище не можем да имаме 
увереност в дела, че не можем да се хвалим с никакво чувство за тяхната стойност. 
Съгласието е в това, че когато става въпрос за извора и основата на спасението, 
вярващите, без да обръщат никакво внимание на делата, обръщат своя поглед 
единствено към Божията благодат. И те не се обръщат към нея само в началото, като 
начало на благословението, но уповават в нея и като завършек на спасението. Така 
основа, изградена и установено, съвестта бива още повече утвърждавана чрез 
разглеждане на делата, тъй като те са доказателство за това, че Бог живее и царува в 
нас. Следователно, тъй като тази увереност в делата няма никакво място, ако преди 
това не сте основали цялата си увереност върху Божията милост, тя вече не изглежда 
противна на това, върху което е основана. Следователно, когато изключваме 
увереността в делата, ние само имаме предвид, християнският ум не трябва да се 
обръща към заслугите от дела като помощ за спасението, но трябва да уповава изцяло 
на обещанието за безплатно оправдание. Но ние не забраняваме на никой вярващ да 
утвърждава и насърчава своята вяра чрез белезите на Божието благоволение към него. 
Защото, ако припомнянето на даровете, които Бог ни е дарил, е като лъчи на Божието 
благоволение, чрез които можем да видим най-висшата светлина на Неговата благодат; 
много повече това е вярно за дара на добрите дела, които показват, че сме получили 
Духа на осиновение (Рим. 8:15). 

19. Делата като плодове на призванието 

Следователно, когато вярващите чувствуват своята вяра укрепена от съзнанието 
за почтеност и имат усещане на радост, това е само защото плодовете от тяхното 
призвание ги убеждават, че Господ им е отредил място сред Своите деца. Затова, когато 
Соломон казва, “В страха от Господа има силна увереност” (Пр. 14:26), и когато 
светиите понякога молят Господа да ги чуе, защото вървят пред Него във вярност и 
почтеност (Бит. 24:40; 4 Царе 20:3), тези изрази не се прилагат да полагане на основа за 
уверена съвест, но имат сила само ако бъдат приети като следствие от нея. Защото 
никъде няма такъв страх от Господа, който да може да даде пълна сигурност, и 
светиите винаги осъзнават, че всяка почтеност, която могат да притежават, е примесена 
с много остатъци от плътта. Но тъй като плодовете на новорождението им дават 
доказателство, че в тях живее Святият Дух, и като опитват Бога като свой Баща в 
такива важни мигове, те в немалка степен биват укрепявани да очакват Неговата помощ 
във всичките си нужди. Те не биха могли да направят дори и това, ако преди това не са 
осъзнали, че за тях Божията благодат е запечатана не с друго, а чрез сигурността на 
обещанието. Ако започнат да я оценяват според своите добри дела, нищо не би било 
по-слабо или по-несигурно; делата, когато бъдат оценявани сами по себе си, доказват 
Божието негодувание чрез своето несъвършенство, а не Божието благоволение чрез 
някаква несъществуваща чистота. 

Накратко, докато прогласяват Божиите милости, те никога не губят от погледа 
си Неговото незаслужено благоволение, с цялата негова “широчина и дължина, 
височина и дълбочина”, както Павел свидетелствува (Еф. 3:18); тоест той казва, че 
накъдето и да се обърне вярващият, колкото и високо да се изкачи, колкото и далеч да 
отидат неговите мисли, той не трябва да отива отвъд любовта на Христос, но да бъде 
напълно зает да разсъждава върху нея, като включваща в себе си всички измерения. 
Затова той заявява, че тя “надминава всяко познание,” че да “познаете Христовата 
любов” означава “да се изпълните с цялата Божия пълнота” (Еф. 3:19). В друг стих, 



където се хвали, че вярващите побеждават във всяка битка, той добавя причината, “чрез 
Този, Който ни е възлюбил” (Рим. 8:37). 

20. Делата са дар от Бога и не могат да бъдат основа за самоувереност за 
вярващите 

Сега виждаме, че вярващите нямат такава увереност в делата, че да им 
приписват някакви заслуги (тъй като ги смятат само за дарове от Бога, в които виждат 
Неговата доброта и белези за своето призвание, в които виждат, че са избрани); нито 
имат такава увереност, че по някакъв начин да намаляват безплатната правда на 
Христос; тъй като от това зависи тяхната праведност, и без това тя не може да 
съществува. Августин изразява кратко, но красиво същото нещо, когато казва, “Аз не 
казвам на Господа: Не презирай делата на ръцете ми; аз търся Господа с ръцете си, и не 
съм се заблудил. Но аз не хваля делата на моите ръце, защото се боя, че когато Ти ги 
изследваш, ще откриеш повече грехове, отколкото заслуги. Само това казвам, имам 
това желание: Не презирай делата на Твоите ръце. Вижда в мен Твоите дела, не моите. 
Ако гледаш на моите дела, ще ме осъдиш; ако виждащ Твоите дела, ще ме увенчаеш. 
Каквито и добри дела да имам, те са от Теб” (August. in Ps. 137). Той дава две причини 
защо не си позволява да се хвали със своите дела пред Бога: Първо, че ако има някакви 
добри дела, в тях не вижда нищо свое; и второ, че тези дела са погребани под 
множество грехове. Поради това от тях съвестта извлича повече страх и тревога, 
отколкото сигурност. Следователно, единственият начин, по който той желае Бог да 
гледа на всяко дело, което е извършил правилно, е да вижда в него благодатта на 
Своето призвание и да усъвършенствува делото, което е започнал. 

21. В какъв смисъл понякога се казва за добрите дела, че са причина за 
Божиите благословения 

Нещо повече, когато Писанието показва, че добрите дела на вярващите са 
причини Господ да върши добро към тях, трябва пак да разбираме смисъла така, че да 
държим твърдо онова, което по-горе казахме, а именно, че ефективната причина за 
нашето спасение е в любовта на Бога Баща; материалната причина е в покорството на 
Сина; инструменталната причина е в просвещението на Духа, тоест във вярата; и 
крайната цел е похвалата на Божията благодат. Но в това няма нищо, което да попречи 
на Господа да приемем делата като второстепенни причини. Но как става така? По този 
начин: Онези, които в Своята милост е предопределил за наследство на вечния живот, 
Той в Своята наредба за света въвежда в това наследство чрез добри дела. Това, което 
предхожда тази наредба, се нарича нейна причина. По тази причина Той понякога 
казва, че вечният живот зависи от делата; не защото делата го пораждат, а защото Той 
оправдава онези, които е избрал, за да могат да се прославят в края на времето (Рим. 
8:30); Той прави първичната благодат да бъде като причина, защото тя е като първа 
стъпка към това, което следва. Но на каквото и да приписваме истинската причина, Той 
ни заповядва да не уповаваме на дела, а да държим мислите си изцяло съсредоточени 
върху Божията милост; “Заплатата за греха е смърт; а Божият дар е вечен живот” (Рим. 
6:23). Когато противопоставя живота на смъртта, защо също не противопоставя 
правдата на греха? Когато определя греха като причина за смъртта, защо също не 
определя правдата като причина за живота? Противопоставянето, което иначе би било 
пълно, изглежда нарушено поради тази подробност; но Апостолът използва 
сравнението за да изрази истината, че смъртта се дължи на човешките грешки, а 
животът е скрит единствено в Божията милост. 



Накратко, чрез тези изрази се отбелязва наредбата, а не причината. Като добавя 
благодат върху благодат, Господ използва първата благодат като причина да добави и 
следваща благодат, за да не пропусне нито едно средство да обогати Своите слуги. И 
все пак, като следва Своята щедрост, Той иска от нас винаги да гледаме на безусловния 
избор като източник и начало на благодатта. Защото макар че Той обича даровете, с 
които всекидневно ни дарява, тъй като те произлизат от този извор, все пак нашето 
задължение е да се държим за това незаслужено благоволение, което единствено може 
да подкрепи нашите души; и така да свързваме даровете, които Духът като следствие 
ни дава, с тяхната първостепенна причина, че по никакъв начин да не отнемаме нищо 
от нея. 

   



Глава Петнадесета 

15. САМОХВАЛНИТЕ ЗАСЛУГИ ОТ ДЕЛА РАЗРУШАВАТ 
КАКТО БОЖИЯТА СЛАВА В ДАРЯВАНЕТО НА ПРАВДА, ТАКА И 
СИГУРНОСТТА НА СПАСЕНИЕТО 

Частите на тази глава са: 

I. На учението за безплатното оправдание се противопоставя въпросът, дали 
делата заслужават благоволение пред Бога, р. 1. Отговор на този въпрос, р. 2 и 3.  

II. Разглеждане на някои текстове от Писанието, привеждани в подкрепа на 
погрешното учение за заслугите, р. 4 и 5.  

III. Опровержение на софизмите на полупелагианските схоластици, р. 6 и 7.  
IV. Заключение, доказващо правотата на ортодоксалното учение, р. 8.  

Раздели. 

1. Разглеждане, след кратко описание, на въпроса дали добрите дела заслужават 
Божието благоволение.  

2. Първи отговор, определящ значението на думата “заслуги.” Тази дума се 
прилага неправилно към делата, но може да се използва в добър смисъл, както в 
Августин, Хризостом, Бернар.  

3. Втори отговор на въпроса. Първо чрез отрицание, след това чрез потвърждение. 
Какво в наградата за делата трябва да се приписва на Бога и какво на човека. 
Защо добрите дела са угодни на Бога и носят полза на онези, които ги вършат. 
Неблагодарността на търсенето на правда чрез дела. Това е показано чрез двойна 
метафора.  

4. Първо възражение, взето от Книгата на Исус Сирахов. Второ възражение от 
Посланието към Евреите. Два отговора на двете възражения. Опровержение на 
едно слабо разграничение.  

5. Трети и най-пълен отговор, който ни призовава да се върнем при Христос като 
единствената основа на спасението. Как Христос е нашата правда. От това е 
очевидно, че ние имаме всичко в Христос, а Той не намира нищо в нас.  

6. Трябва да се отвращаваме от софистиката, която унищожава заслугите на 
Христос, за да установи заслугите на човека. Това нечестие е опровергано от 
ясни текстове от Писанието.  

7. Заблудата на ранните софисти идва от Ломбард. Опровержение от Августин. 
Също и от Писанието.  

8. Заключение, показващо, че положената основа е достатъчна за поучение, 
увещание и утеха. Обобщение на правилното учение за Оправданието.  

(Августин и Бернар, както и Писанието, се противопоставят на учението за 
човешките заслуги в оправданието, 1-4) 

1. Лъжливо и правилно разсъждение 

Главното нещо в този предмет вече е обяснено: Ако зависи от дела, 
оправданието не може да устои пред Бога; следователно то трябва да зависи изцяло от 
Божията милост и от общението с Христос, и следователно е само от вяра. Но нека 
внимателно да осъзнаем идеята, върху която се крепи целият този предмет, за да не 



бъдем впримчени в общата заблуда, не само на простите, но и на учените. Защото в 
мига, в който се повдигне въпросът за оправдание чрез вяра или чрез дела, те бягат към 
онези текстове, които като че ли приписват на делата някакви заслуги пред Бога, като 
че ли винаги, когато се докаже, че делата имат някаква стойност пред Бога, се доказва и 
оправданието чрез дела. 

По-горе ясно показахме, че оправданието чрез дела се състои само в съвършено 
и абсолютно изпълнение на Закона, и следователно никой човек не се оправдава чрез 
дела, докато не достигне върха на съвършенството и не може да бъде обвинен дори в 
най-малкото престъпление. Но има един друг, страничен въпрос: Макар че делата по 
никакъв начин не са достатъчни за да оправдават, не заслужават ли те Божието 
благоволение? 

2. “Заслуги”: една небиблейска и опасна дума! 

Първо трябва да кажа по отношение на думата “заслуги,” че който за първи път 
я е приложил за човешките дела, поставени пред Божия съд, е направил много лоша 
услуга за чистотата на вярата. Съзнателно се въздържам от спорове относно думите, но 
бих искал християнските писатели винаги да спазват тази трезвост: когато няма 
причина, никога да не си помислят да използват думи, които не присъствуват в 
Писанието; думи, които могат да произведат много проблеми, но много малко плод. Аз 
питам, каква е необходимостта да се въвежда думата “заслуги,” когато стойността на 
делата може да се изрази напълно с друга дума, и то без никаква вреда? Размерът на 
вредата, съдържаща се в тази дума, показва големите загуби от нея. Сигурно е, че като е 
толкова силна дума, тя може само да затъмни Божията благодат и да вдъхнови хората с 
гибелна гордост. 

Признавам, че тази дума е била използвана от древните писатели, и бих искал те 
да не бяха давали на потомството повод за ерес чрез злоупотребата с една дума, макар 
че в някои текстове самите те показват, че са нямали намерение да нараняват истината. 
Защото Августин казва, “Нека тук човешките заслуги, които загинаха в Адам, да 
замълчат, и нека Божията благодат да царува в Исус Христос” (August. De Praedest. 
Sanct.). И отново, “Светиите не приписват нищо на своите заслуги; всяко нещо те ще 
приписват единствено на Твоята милост, о Боже” (August. in Psal. 139). И отново, “И 
когато човекът види, че всяко добро, което притежава, не е от него, а от неговия Бог, 
той вижда, че всяко похвално нещо в него не е от неговите заслуги, а от Божията 
милост” (August. in Psal. 88). Виждате как той отрича на човека силата да върши добро, 
и така поразява заслугите. Хризостом казва, “Ако някои наши дела следват свободното 
призвание от Бога, те са изплащане на дълг; но Божиите дарове са благодат, и 
благодеяние и голяма щедрост.” 

Но да не говорим нищо за думата, нека да видим същността. По-горе цитирах 
един текст от Бернар: “Тъй като е достатъчно като заслуги да не уповаваме на 
заслугите, така да бъдем без заслуги е достатъчно за осъждение” (Bernard, Cantic. Serm 
98). Той незабавно добавя обяснение, което смекчава суровостта на израза, когато 
казва, “Затова внимавайте да имате заслуги; когато ги имате, знайте, че те са подарени; 
надявайте се на плод от Божията милост, и така ще избегнете всички злини на 
бедността, неблагодарността и надменността. Щастлива е Църквата, която нито иска 
заслуги без дързост, нито дързост без заслуги.” Малко преди това той изобилно 
доказва, че използва думата благоразумно, като казва, “Защо Църквата се безпокои 



относно заслуги? Бог й е дал по-здрава и сигурна основа за хвалба. Бог не може да 
отрече Себе Си; той ще извърши онова, което е обещал. Така няма причина да питате 
чрез какви заслуги можете да се надявате на благословения; особено когато чуете 
думите, ‘Така казва Господ Йеова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но 
заради Моето свято име’ (Езек. 36:22). За заслугите е достатъчно да знаят, че заслугите 
не са достатъчни.” 

3. Цялата стойност на добрите дела идва от Божията благодат 

Писанието показва какво могат да заслужат всички наши дела, когато заявява, че 
те не могат да устоят пред Божия поглед, защото са изпълнени с нечистота; след това 
показва какво ще заслужи съвършеното спазване на Закона (ако може да се намери 
някъде такова нещо), когато заповядва, “Също така и вие, когато извършите всичко, 
което ви е заповядано, казвайте: Ние сме безполезни слуги; извършихме само това, 
което бяхме длъжни да извършим” (Лука 17:10); защото ние не правим благодеяние на 
Бога, а само изпълняваме дължимото служение, което не заслужава никакво 
благоволение. 

Въпреки това Господ счита за наши онези дела, които Той самият ни дарява, и 
заявява, че те не само са приемливи за Него, но Той дори ще ни се отплати за тях. На 
нас ни остава да бъдем насърчени от това велико обещание и да се одързостим, за да не 
се уморяваме да вършим добри дела, но да чувствуваме дължимата благодарност за 
великата Божия доброта. Не може да има съмнение, че всичко в нашите дела, което 
заслужава похвала, се дължи на Божията благодат, и че няма нито една частица в него, 
което да можем да припишем на самите себе си. Ако истински и сериозно осъзнаем 
това, ще изчезне не само увереността, но и всяка идея за заслуги. Казвам, че за разлика 
от софистите ние не разделяме похвалата за делата между Бога и хората, но я пазим 
цяла и ненакърнена за Господа. Всичко, което оставяме за човека, е, че чрез своята 
нечистота той замърсява и заразява самите дела, които са добри. И най-съвършеното 
нещо, което произлиза от човека, винаги е замърсено от някакво петно. Ако Господ 
трябваше да доведе до съд и най-добрите от човешките дела, Той наистина би видял в 
тях Своята праведност; но също би видял човешкото безчестие и позор. Така добрите 
дела са угодни на Бога и не са безполезни за своите извършители, тъй като в отплата те 
получават още по-изобилни благословения от Бога, не защото го заслужават, но защото 
в Своята снизходителност Бог благоволява да вмени някаква стойност в тях. Но такава 
е нашата порочност, че като не се задоволяваме с тази щедрост от страна на Бога, която 
дарява награда за дела, които въобще не я заслужават, ние в нашите нечисти амбиции 
твърдим, че това, което се дължи изцяло на Божията щедрост, всъщност се плаща на 
заслугите от дела. 

Тук се обръщам към здравия разум на всеки човек. Ако някой, който поради 
щедростта на стопанина е допуснат да събира пабиръка на нивата, заяви, че нивата е 
негова, чрез тази неблагодарност не заслужава ли да бъде лишен от това, което му е 
дадено? По същия начин, ако някой роб, който е освободен, скрие своето положение на 
бивш роб и разправя, че е роден свободен, не заслужава ли да бъде върнат в 
първоначалното си робство? Можем законно да се наслаждаваме на благата само 
когато нито си приписваме повече, отколкото ни е дадено, нито лишаваме дарителя от 
неговата дължима похвала; нещо повече, когато се държим така, че да е ясно, че 
подареното благо продължава да принадлежи на онзи, който ни го е подарил. Но ако 



трябва да спазваме тази умереност спрямо хората, нека всеки да разсъди и да осъзнае 
сам за себе си какво дължи на Бога. 

4. Защита против възражения 

Знам, че софистите изкривяват някои стихове, за да докажат, че Писанията 
използват думата “заслуги” по отношение на Бога. Те цитират един стих от Книга та на 
Исус Сирахов: “Милостта ще даде място на всеки човек според заслугите на неговите 
дела” (Ис. Сир. 16:15); и от Посланието към Евреите: “Не забравяйте да правите 
благодеяния и да споделяте с другите; защото такива жертви са угодни на Бога” (Евр. 
13:16). 

Засега ще се откажа от моето право да отричам авторитета на Книгата на Исус 
Сирахов; но отричам, че думите на тази книга, който и да е бил авторът, са цитирани 
правилно. Гръцкият текст е следният: 
“παση ελεημοσυνη ποιησει τοπον εκαστος γαρ κατα τα εργα αυτου ευρησει.” “Той 
ще направи място за всяка милост; защото всеки ще получи според делата си.” Че това 
е истинският превод и че той е изкривен в латинския превод, е ясно както от самата 
постройка на изречението, така и контекста преди това. 

В Посланието към Евреите няма основание за тяхното заяждане с една малка 
дума, защото в гръцкия оригинал Апостолът просто казва, че такива жертви са угодни и 
приемливи за Бога. 

Това би било напълно достатъчно да заглуши и подтисне нахалството на нашата 
гордост, и да ни попречи да припишем някаква стойност на делата отвъд правилото на 
Писанието. Нещо повече, учението на Писанието е, че нашите дела постоянно биват 
покрити с многобройни петна, от които Бог справедливо се оскърбява и разгневява 
против нас; толкова далеч са те от това да могат да Го умилостивят и да привлекат 
Неговото благоволение към нас; и все пак, заради Своята щедрост, като не ги изследва 
с върховна строгост, Той ги приема като че ли са най-чисти; и така ги награждава, 
макар и да не заслужават нищо, с безбройни благословения, в настоящето и в 
бъдещето. Затова не признавам разделението, поставено от иначе учени и набожни 
хора, че добрите дела заслужават благословенията, които ни се даряват в този живот, 
докато вечният живот е награда само за вярата. Нашият Господ категорично поставя в 
небето отплатата за нашите усилия и венеца на нашето бягане. От друга страна, да 
припишем на заслугите от дела и да отречем на благодатта това, че сме натоварени с 
други дарове от Господа, е противно на учението на Писанието. Защото макар че 
Христос казва, “На всеки, който има, ще се даде,” “над малкото си бил верен, над 
многото ще те поставя” (Мат. 25:29, 21), Той в същото време показва, че всички 
допълнителни дарове към вярващите са от Божията незаслужена снизходителност: 
“Вие, които сте жадни, елате всички при водите; вие, които нямате пари, елате, купете, 
та яжте. Да! Елате, купете вино и мляко, без пари и без плащане” (Ис. 55:1). 
Следователно, всяка помощ за спасение, дадена на вярващите, и самото благословение, 
са изцяло дар от Бога, и все пак и в двете Господ свидетелствува, че взема предвид 
делата, тъй като за да изяви величието на Своята любов към нас, Той така високо 
зачита не само нас, но и даровете, които ни е подарил. 

 



(Отхвърляне на заместването на заслугите на Христос с човешките заслуги, 5-8) 

5. Христос като единствената основа, като Начинател и Усъвършител 

Ако тези неща бяха правилно разглеждани и осъзнавани в предишните епохи, 
никога не биха възникнали толкова много смутове и разногласия. Павел казва, че в 
сградата на християнското учение е необходимо да запазим основата, която той е 
положил пред Коринтяните, “Никой не може да положи друга основа освен 
положената, която е Исус Христос” (1 кор. 3:11). Тогава каква е нашата основа в 
Христос? Дали е това, че Той започва спасението и оставя на нас да го завършим? Дали 
е, че само отваря пътя, и оставя на нас да вървим по него според нашите способности? 
В никакъв случай. Както Павел преди това заявява, основата е да изповядаме, че 
Христос ни е даден за нашата правда. Следователно, никой човек не е добре основан в 
Христос, ако не постави цялата си правда в Него, тъй като Апостолът не ни казва, че 
Христос е изпратен да ни помага в придобиването на правда, а че самият Той е нашата 
правда. Затова се казва, че Бог “ни е избрал в Него преди създанието на света,” не 
според нашите заслуги, а “според благоволението на Своята воля”; че в Него “имаме 
изкуплението чрез Неговата кръв, прощението на греховете”; че мирът е постигнат 
“чрез кръвта на Неговия кръст”; че сме примирени чрез Неговата кръв; че поставени 
под Неговата закрила, ние сме избавени от опасността на вечната смърт; че като сме 
присадени в Него, сме съучастници във вечния живот и се надяваме на приемане в 
Божието царство. И това не е всичко. Като сме приети в общение с Него, макар да сме 
още глупави, Той е нашата мъдрост; макар да сме още грешници, Той е нашата правда;, 
макар да сме нечисти, Той е нашата чистота;, макар да сме слаби, невъоръжени и 
открити пред сатана, пак имаме властта, която Му беше дадена на небето и на земята, 
да смажем сатана под краката си и да взривим вратите на ада (Мат. 28:18); макар все 
още да носим със себе си смъртно тяло, Той е нашият живот; накратко, всичко Негово е 
и наше, имаме всичко в Него, а Той няма нищо от нас. И така, на тази основа трябва да 
бъдем изграждани, ако искаме да растем като свят храм на Господа. 

6. Римската теология осакатява Христовото могъщество и почит 

Дълго време светът е бил учен на други неща. Били са изобретени някакви добри 
дела, наречени “морални,” чрез които хората става приемливи за Бога преди да бъдат 
присадени в Христос; като че ли Писанието лъже, когато казва, “Който има Сина, има 
живота; който няма Божия Син, няма живот” (1 Йоан 5:12). Как могат да произведат 
живот, ако са мъртви? Няма ли смисъл в това, което се казва, че “което не е от вяра е 
грях” (Рим. 14:23)? Или може ли от лошо дърво да произлезе добър плод? Какво са 
оставили тези вредни софисти на Христос да упражнява Своята добродетел? Те казват, 
че Той е заслужил за нас първичната благодат, тоест възможността за заслуги, а наше 
дело е да не изтървем така предложената възможност. Това е нахалното безочие на 
безбожието! Кой би си помислил, че хора изповядващи името на Христос така ще Го 
лишат от Неговата власт и ще Го тъпчат под краката си! Свидетелството навсякъде в 
Писанието е, че онзи, който вярва в Него, е оправдан; учението на тези хора е, че 
единствената полза, която идва от Него, е да направи път за всеки човек да оправдае 
сам себе си. Бих искал те да усетят смисъла на тези текстове: “Който има Сина, има 
живот.” “Който слуша Моето Слово и вярва в Онзи, Който Ме е пратил . . . е преминал 
от смъртта в живота.” Който вярва в Него “е преминал от смъртта в живота.” 
“Оправдаваме се даром чрез Неговата благодат, чрез изкуплението, което е в Христос 
Исус.” “Който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него.” Бог “ни е 



съвъзкресил и ни е поставил да седим в небесни места в Христос.” “Който ни е избавил 
от властта на тъмнината и ни е преселил в царството на Своя възлюбен Син.” Има 
безброй такива текстове. Техният смисъл не е че чрез вяра в Христос ни се дава 
възможност да си осигурим оправдание или да придобием спасение, а че и спасението, 
и оправданието са ни дадени. Следователно, веднага когато бъдете присадени в 
Христос чрез вяра, вие ставате Божий син, наследник на небето, участник в правдата, 
притежател на живота, и – за да изявим по-добре лъжливите догми на тези хора – не сте 
придобил възможност за заслуги, а всички заслуги на Христос, тъй като те са дадени на 
вас. 

7. Римската теология не разбира нито Августин, нито Писанието 

По този начин Сорбонската школа, бащата на всички ереси, ни лишава от 
оправданието чрез вяра, което е в основата на всяко благочестие. Наистина, те 
признават с половин уста, че хората биват оправдани чрез формирана вяра, но след това 
обясняват това да означава, че имат добри дела, които водят до оправдание, така че 
почти използват думата “вяра” като подигравка, само защото са неспособни да я 
отминат с мълчание без да си навлекат голям позор, като виждат, че тя така често се 
повтаря в Писанието. 

Но незадоволени с това, чрез похвалата за добрите дела те дават на човека 
онова, което крадат от Бога. И като виждат, че ако бъдат считани за плодове на 
Божията благодат, добрите дела нямат основание за себевъзвеличаване и дори не е 
правилно да бъдат наричани “заслуги,” те ги извличат от силата на свободната воля; с 
други думи, опитват се да извлекат масло от камък. Те не отричат, че главната причина 
е благодатта; но спорят, че това не изключва свободната воля, чрез която идват 
всякакви заслуги. Това е учението не само на късните софисти, но и на техния учител 
Ломбард (Sent. Lib. 2, Dist. 28), който в сравнение с тях може да мине за здравомислещ 
и трезвен. Наистина, неговата слепота е странна, като се има предвид, че той така често 
цитира Августин, а не вижда колко внимателно Августин се пази да не припише и една 
частица похвала на човека за някакви добри дела. По-горе, когато говорихме за 
свободната воля, цитирахме няколко текста от него в този смисъл, и в неговите писания 
често се появяват такива идеи (виж в Psal. 104; Ep. 105), както когато ни забранява да се 
хвалим с нашите заслуги, защото те самите са дарове от Бога, и когато казва, че всички 
наши заслуги са само от благодат, не идват от нашата пълнота, а са напълно плод на 
благодатта, и т.н. 

По-малко странно е, че Ломбард е бил сляп по отношение на светлината на 
Писанието, като е очевидно, че не е бил негов много успешен изследовател. Не може да 
има по-успешна изявление против него и неговите ученици от думите на Апостолите, 
които, след като забраняват на всички християни да се хвалят, добавят причината защо 
хвалбата е незаконна: “Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за 
добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим” (Еф. 2:10). И така, като виждаме, 
че от нас не излиза никакво добро освен ако бъде новородени – а нашето новорождение 
е без изключение изцяло от Бога – няма основа да си приписваме и една йота добри 
дела. 

И накрая, макар тези хора постоянно да ни втълпяват добри дела, те в същото 
време обучават съвестта по такъв начин, че да не си позволи да бъде уверена, че делата 
ще направят Бога добронамерен и милостив. Обратното, ние, без да споменаваме 



заслугите, даваме особена утеха на вярващите, когато ги учим, че могат да се 
наслаждават в своите дела и без съмнение тези дела са приемливи за Бога. Ние дори 
настояваме, че никой човек не трябва да се опитва или предприема някакво дело без 
вяра, тоест без да има твърдото убеждение, че то ще бъде угодно на Бога. 

8. Увещание и утеха на основата на правилното учение 

Затова нека никога и по никаква причина не позволяваме да бъдем отклонени на 
косъм от тази единствена основа. След като е положена, мъдрите строители ще строят 
върху нея правилно и с ред. 

Защото било то за поучение или за увещание, те ни напомнят, че “затова се 
изяви Божият Син, за да унищожи делата на дявола”; че “роденият от Бога не върши 
грях” (1 Йоан 3:8-9); че “достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като 
езичниците” (1 Пет. 4:3); че Божиите избрани са съдове на милост, определени “за 
почит,” очистени, “осветени, полезни за работата на своя Господар, приготвени за 
всяко добро дело" (2 Тим. 2:20-21). Целият смисъл е изразен в едно изречение, когато 
Христос описва така Своите ученици, “Ако някой иска да дойде след Мен, нека се 
отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме следва” (Мат. 16:24). Който е 
отрекъл себе си, е отсякъл корена на всяко зло, така че вече не търси своето си; който е 
понесъл своя кръст, се е приготвил за всяка кротост и търпение. Примерът на Христос 
включва това и всички служения на благочестието и святостта. Той се покори на Своя 
баща до смърт; целият Му живот беше прекаран във вършене на Божиите дела; цялата 
Му душа беше съсредоточена върху славата на Неговия Баща; Той положи живота Си 
за братята Си; правеше добро на Своите врагове и се молеше за тях. 

И когато е нужна утеха, тя е възхитително дадена в тези думи: “Угнетявани сме 
отвсякъде, но не утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не 
изоставени, повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиването на 
Господ Исус, за да се яви на тялото и животът на Исус” (2 Кор. 4:8-10). “Ако сме 
умрели с Него, то и ще живеем с Него; ако устоим, то и ще царуваме с Него” (2 Тим. 
2:11-12). Чрез “общението в Неговите страдания ставаме съобразявани в смъртта Му” 
(Фил. 3:10). Бащата ни е “предопределил да бъдем съобразени с образа на Сина Му, за 
да бъде Той първороден между много братя” (Рим. 8:29). Затова “нито смърт, нито 
живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещото, нито сили, нито 
височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от 
Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ” (Рим. 8:38-39); а всичко 
съдействува за наше добро. Сега виждате, че ние не оправдаваме хората пред Бога чрез 
дела, а казваме, че които са от Бога са новородени и направени нови създания, така че 
са преселени от царството на греха в царството на правдата. Така тяхното призвание е 
сигурно, и като дърветата, те биват съдени по своите плодове. 

   



Глава Шестнадесета 

16. ОПРОВЕРГАВАНЕ НА КЛЕВЕТИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ 
ПРАВЯТ ОПИТИ ДА СЕ ХВЪРЛИ ОМРАЗА ВЪРХУ ТОВА УЧЕНИЕ. 

Частите на тази глава са: 

I. Клеветите на папистите против ортодоксалното учение за Оправдание чрез вяра 
се разделят на две групи. Опровержение на първата група и следствията от нея, 
р. 1-3.  

II. Опровержение на втората група, която е свързана с първата, р. 4.  

Раздели. 

1. Клеветите на папистите. Първа клевета, че ние унищожаваме добрите дела и 
насърчаваме греха. Опровержение на първата клевета.  

1. Характерът на хората, които ни съдят.  
2. Оправданието чрез вяра установява необходимостта от добри дела.  

2. Опровержение на едно следствие от първата клевета, а именно, че когато 
унищожаваме заслугите, хората биват разубедени от вършене на добри дела. Два 
начина на опровержение. Първият начин се потвърждава от много непобедими 
аргументи.  

3. Апостолите не споменават за заслуги, когато ни увещават към добри дела. 
Обратното, като изключват заслугите, те ни насочват изцяло към Божията 
милост. Друг начин на опровержение.  

4. Опровержение на втората клевета и на едно следствие от нея, а именно, че 
придобиването на правда става твърде лесно, когато е направено да се състои 
само от безплатно прощаване на грехове.  

1. Дали учението за оправданието премахва добрите дела? 

Нашето последно изречение може да опровергае безсрамните клевети на някои 
безбожни хора които ни обвиняват, първо, че унищожаваме добрите дела и водим 
хората настрана от вършенето на добри дела, когато казваме, че хората не биват 
оправдани и не заслужават спасение чрез дела; и второ, че правим средството за 
оправдание твърде лесно, когато казваме, че то се състои в безплатно прощаване на 
греховете, и така подмамваме хората да грешат, към което те и без това са твърде 
склонни. Както казах, тези клевети са достатъчно опровергани от едно-единствено 
изречение; но все пак накратко ще отговоря и на двете. Обвинението е, че оправданието 
чрез вяра унищожава добрите дела. 

Няма да описвам колко ревностни за добри дела са хората, които така ни 
обвиняват. Ние ще им оставим свободата да отправят такива обвинения, както те са си 
присвоили свободата да заразяват целия свят с мръсотията на своя живот. Те 
престорено се оплакват, че когато вярата е така възвеличавана, делата биват лишени от 
правилното им място. Но какво ще кажат, ако всъщност делата биват облагородени и 
установени? Ние не бълнуваме за вяра, която е лишена от добри дела, нито за 
оправдание, което може да съществува без тях; единствената разлика е, че докато 
признаваме, че вярата и делата са неизбежно свързани, ние все пак поставяме 
оправданието във вярата, не в делата. Лесно се обяснява как става това, ако се обърнем 



само към Христос, към Когото е насочена нашата вяра и от Когото тази вяра извлича 
цялата си сила. 

Тогава защо биваме оправдани чрез вяра? Защото чрез вяра ние приемаме 
Христовата праведност, която единствена ни примирява с Бога. Но вие не можете да 
приемете тази вяра без в същото време да приемете освещението; защото Христос 
“стана за нас мъдрост, и правда, и освещение, и изкупление” (1 Кор. 1:30). 
Следователно, Христос не оправдава човека без също да го освети. Тези две 
благословения са свързани с вечна и неразделна връзка. Той изкупва онези, които 
просвещава чрез Своята мъдрост; които изкупва, тях и оправдава; които оправдава, тях 
и освещава. 

Но тъй като въпросът се отнася само за оправданието и освещението, нека да се 
ограничим до тях. Макар да ги разграничаваме, те двете се съдържат неразделно в 
Христос. И така, искате ли да придобиете оправдание в Христос? Трябва преди това да 
сте приели Христос. Но не можете да Го приемете без да станете съучастник в 
Неговото освещение; защото Христос не може да бъде разделен. Следователно, тъй 
като Господ не ни дава да се наслаждаваме на тези благословения без да сме Го приели, 
Той ни дава двете едновременно, и никога едното без другото. Така е явно колко вярно 
е, че ние се оправдаваме не чрез дела, но не и без тях, тъй като в участието в Христос, 
чрез което биваме оправдани, се съдържа също толкова освещение, колкото и 
оправдание. 

2. Дали учението за оправданието задушава ревността за добри дела? 

Също е напълно невярно, че умовете на хората биват възпирани от желание за 
добри дела, когато ги лишим от идеята за заслугите. Тук, между другото, читателят 
трябва да знае, че тези хора нелепо извеждат заслуги от наградата, както след това ще 
обясня по-ясно. Те си правят този извод, защото са невежи относно принципа, че и 
когато дава награда за делата, и когато дарява способността за добри дела, Бог само 
изявява Своята щедрост. 

Засега нека е достатъчно само да разкрием слабостта на тяхното възражение. 
Това може да стане по два начина. Първо, те напълно се заблуждават, когато казват, че 
ако не се издигне надеждата за награда, никой не би имал старание за правилно 
поведение в живота. Защото ако всичко, което хората правят, когато служат на Бога, е 
да очакват награда, и да продават на Бога своя труд за Неговата награда, тогава те няма 
да спечелят много; Бог иска сърдечно поклонение, сърдечна любов; тоест, Той 
одобрява само поклонника, който не би престанал да Му се покланя, дори ако бъде 
премахната всяка надежда за награда. 

Нещо повече, когато хората трябва да бъдат подтиквани, не може да има по-
силна подбуда от тази, която следва от целта на нашето изкупление и призвание, както 
когато Божието Слово казва, че би било върховно безбожие и неблагодарност да не 
обичаме Този, “Който пръв ни обикна” (1 Йоан 4:19; ср. 5:10); че чрез “Христовата 
кръв” нашата съвест е очистена “от мъртви дела да служим на живия Бог” (Евр. 9:14); 
че е безбожно богохулство за човека да счита “кръвта на завета, с която е осветен, за 
просто нещо” (Евр. 10:29); че сме “освободени от ръката на неприятелите ни, за да Му 
служим без страх, в святост и правда пред Него, през всичките си дни” (Лука 1:74-75); 
“освободени от греха, станахме слуги на правдата” (Рим. 6:18); “нашето старо естество 



беше разпнато с Него,” за да “ходим в нов живот” (Рим. 6:4, 6). И отново, “ако сте 
съвъзкресени с Христос, търсете онова, което е горе” (Кол. 3:1-3), като сте странници в 
света и се стремите към небето, където е нашето съкровище (Мат. 6:20). “Защото се яви 
Божията благодат, спасителна за всички хора, и ни учи да се отречем от нечестието и от 
световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, 
очаквайки благословената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител 
Исус Христос” (Тит 2:11-13). “Защото Бог ни е определил не на гняв, но да получим 
спасение чрез нашия Господ Исус Христос” (1 Сол. 5:9). “Не знаете ли, че се храмове 
на Святия Дух,” които не трябва да осквернявате (1 Кор. 3:16-17; 2 Кор. 6:16; Еф. 2:21)? 
“Някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа; ходете като деца на 
светлината” (Еф. 5:9; ср. 1 Сол. 5:4-5). “Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на 
святост” (1 Сол. 4:7). “Защото това е Божията воля – вашето освещение; да се 
въздържате” от нечисти пожелания (1 Сол. 4:3); ние имаме “свято призвание” (2 Тим. 
1:9) и трябва да отговорим на него с чист живот. “Освободени от греха, станахте слуги 
на правдата” (Рим. 6:18). Може ли да има по-силен аргумент, който да ни подбужда към 
любов, от този на Йоан? “Понеже така ни е обикнал Бог, то и ние сме длъжни да се 
обичаме един друг” (1 Йоан 4:11; ср. Йоан 13:34). “По това се разпознават Божиите 
деца и дяволските деца; никой, който не върши правда, не е от бога, нито оня, който не 
обича брата си” (1 Йоан 3:10; 2:10-11). Подобен е аргументът на Павел, “Не знаете ли, 
че вашите тела са части на Христос?” (1 Кор. 6:15). “Защото, както тялото е едно, а има 
много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, са едно тяло, така е и 
Христос” (1 Кор. 12:12). Може ли да има по-силен подтик към святост отколкото когато 
Йоан ни казва, “И всеки, който тази надежда в Него, очиства себе си, както Той е чист” 
(1 Йоан 3:3)? И както Павел ни казва, “Като имаме тези обещания, нека очистим себе 
си от всяка плътска и духовна нечистота” (2 Кор. 7:1); или когато чуем нашия Спасител 
да изявява Себе Си като пример за нас, който да следваме? 

3. Божията почит и Божията милост като подбуди за действие: подчиняване 
на делата 

Дадох тези няколко стиха като образец; защото ако изредя всички такива 
стихове, ще трябва да съставя цял том. Всички Апостоли изобилствуват с увещания, 
наставления и упреци с цел да обучат Божия човек за всяко добро дело, и то без да 
споменават за никакви заслуги. Нещо повече, техните главни увещания са основани 
върху истината, че без никакви наши заслуги, нашето спасение зависи от Божията 
милост. Така Павел, който в едно цяло послание твърди, че за нас няма надежда за 
живот извън Христовата правда, когато стига до увещанията, ни умолява чрез 
милостта, която Бог ни е дарил (Рим. 12:1). И наистина, тази единствена причина би 
трябвало да е достатъчно, за да бъде Бог прославен в нас. Но ако някой не желае така 
ревностно да прогласява Божията слава, все пак мисълта за Божията доброта е напълно 
достатъчен за да подбуди хората към добри дела (виж Chrysost. Homily in Genes.). Но 
тези хора, понеже като въвеждат идеята за заслугите, се опитват да извлекат някакво 
насилствено и робско покорство на Закона, ни обвиняват лъжливо, че тъй като не 
вървим по техния път, нямаме начин да увещаваме хората към добри дела. Като че ли 
Бог би се наслаждавал в такова служение, когато заявява, че обича доброволното 
даване, и забранява да Му се дава нещо с неохота или поради необходимост (2 Кор. 
9:7). 

Не казвам, че ще отхвърля всяко увещание, което Писанието използва, тъй като 
неговата цел е да не пропусне нито един начин за нашето съживяване. Защото то 



заявява, че наградата, която Бог ще даде на всеки човек, е според делата му; но първо, 
аз отричам, че това главният подтик, или дори че е подтик в много от случаите; и второ, 
не признавам, че това е подтик, от който да започнем. Нещо повече, аз твърдя, че това 
не дава никаква подкрепа на заслугите, които онези хора винаги проповядват. Ще 
видим това по-нататък. Накрая, няма полза от тази награда, ако преди това не сме 
приели учението, че биваме оправдани единствено чрез заслугите на Христос, 
приемани чрез вяра, а не чрез заслуги от дела; защото следването на благочестието 
може да бъде постигнато само от онези, които преди това са приели това учение. 

Псалмистът красиво изявява това, когато се обръща към Бога по следния начин: 
“При Теб има прошка, за да Ти се боят” (Пс. 130:4). Защото той показва, че не може да 
има поклонение пред Бога без осъзнаване на Неговата милост, върху която 
поклонението бива основано и установено. Това заслужава особено внимание, тъй като 
ни показва не само че началото на дължимото поклонение пред Бога е увереността в 
Неговата милост; но и че страхът от Бога – който според папистите носи заслуги – не 
може да има правото на заслуги, поради очевидната причина, че самият той е основан 
върху прошката и освобождаването от греховете. 

4. Учението за оправданието като подтик за грешните 

Но най-празната клевета от всички е, че хората биват подтиквани към грях, 
когато твърдим, че прощението, в което се състои оправданието, е безплатно. Нашето 
учение е, че оправданието е нещо с такава стойност, че не може да бъде сравнявано с 
каквото и да било наше добро качество; и следователно, никога не може да бъде 
придобито, ако не е безплатно; нещо повече, че то е безплатно за нас, но не е безплатно 
за Христос, Който плати скъпо за него; а именно, Неговата свята кръв, без която няма 
нищо, което да е толкова скъпо, че да е достатъчно да плати дължимото към Божията 
справедливост. Когато хората биват учени на това, те знаят, че не се дължи на техните 
заслуги, че тази кръв не се пролива всеки път, когато те съгрешават. Нещо повече, ние 
казваме, че нашата нечистота е толкова голяма, че никога не може да бъде измита освен 
в извора на Неговата чиста кръв. Онези, които биват учени на това, не биха ли имали 
по-голямо отвращение към греха, отколкото ако им се каже, че грехът бива изличен от 
добрите дела? Ако имат някаква почит към Бога, как биха могли, след като вече са 
очистени, да не потръпват от мисълта отново да се валят в тинята и да омърсяват 
чистотата на този извор? “Измих краката си,” казва вярващият, “как да ги окалям?” 
(Пес. 5:3). 

Сега вече е ясно кое от двете прави прошката за грехове да има малка стойност, 
и принизява стойността на оправданието. Те твърдят, че Бог бива умилостивен от 
техните произволни удовлетворения; с други думи, Той бива умилостивен от отпадъци. 
Ние твърдим, че вината за греха е твърде ужасна за да бъде така произволно оправдана; 
че престъплението е твърде тежко, за да бъде простено чрез такива безстойностни 
удовлетворения; и следователно, че прощението е дадено само на Христовата кръв. Те 
казват, че правдата, дори да има недостатъци, бива обновена и поправена чрез делата на 
удовлетворение. Ние смятаме, че тя е твърде скъпоценна, за да бъде поправена с 
някакво изплащане чрез дела, и следователно, за да я възстановим, трябва да прибегнем 
единствено към Божията милост. За другите точки относно прошката за грехове, вижте 
следващата глава. 

   



Глава Седемнадесета 

17. ПРИМИРЯВАНЕ НА ОБЕЩАНИЯТА НА ЗАКОНА И 
БЛАГОВЕСТИЕТО. 

В тази глава се свеждат до две групи аргументите на софистите, които искат да 
унищожат или осакатят учение за Оправдание чрез Вяра. Първата група е обща; 
втората е конкретна и съдържа някои конкретни аргументи: 

I. Първата група, която е обща и съдържа основата на всички аргументи, извлича 
своя аргумент от обещанията на Закона. Разглеждане на това, р. 1-3.  

II. Втората група следва от първата и съдържа конкретни доказателства. Обяснение 
на един аргумент от разказа за Корнилий, р. 4, 5.  

III. Пълно изложение на онези текстове от Писанието, които представят Бога като 
показващ милост и благоволение към онези, които вършат правда, р. 6.  

IV. Трети аргумент от текстовете, които определят добрите дела с названието 
“праведност,” и заявява, че хората се оправдават чрез тях, р. 7, 8.  

V. Противниците на оправданието чрез вяра са поставени в противоречие. 
Опровержение на частичната праведност, р. 9, 10.  

VI. Разглеждане на четвърти аргумент, създаващ противоречие между Апостолите 
Яков и Павел, р. 11, 12.  

VII. Отговор на пети аргумент, че според Павел, не слушателите, а изпълнителите на 
Закона биват оправдани, р. 13.  

VIII. Разглеждане на шести аргумент, извлечен от тази текстове, в които вярващите 
смело подчиняват своята праведност на Божия съд, и искат от Бога да решава 
според тази праведност, р. 14.  

IX. Изследване на последния аргумент, извлечен от текстовете, които приписват 
правда и живот на ходенето на вярващите, р. 15.  

Раздели. 

1. Кратко обобщение на Глави 15 и 16. Защо оправданието бива отречено на 
делата. Аргумент на противниците, основан върху обещанията на Закона. 
Отговор. Онези, които се оправдават пред Бога, трябва да бъдат свободни от 
властта на Закона. Как става това.  

2. Потвърждение на отговора ab impossibili [чрез невъзможността на обратното – 
бел. прев.] и от свидетелството на един Апостол и на Давид.  

3. Отговор на възражението, като се показва защо са дадени тези обещания. 
Опровержение на софистичното разграничение между присъщата стойност на 
делата и тяхната частична стойност.  

4. Аргумент от разказа за Корнилий. Отговор чрез разграничаване между два вида 
приемане. Първи вид. Опровержение на едно софистично възражение.  

5. Втори вид. От това разграничение става ясно, че Корнилий е бил незаслужено 
приет преди да бъдат приети неговите дела. Подобни обяснения трябва да се 
дадат и на текстовете, в които Бог е представен като милостив и благодатен към 
онези, които вършат правда.  

6. Изложение на тези текстове. Необходимо е да видим дали обещанието е 
юридическо или евангелско. Юридическото обещание винаги е под условието, 
“ако правите това,” евангелското обещание винаги е под условието, “ако 
вярвате.”  



7. Аргумент от текстовете, които определят добрите дела с названието “правда,” и 
заявяват, че човек се оправдава чрез тях. Отговор на втората част от аргумента 
относно названието. Защо делата на светиите са наречени дела на правда. Трябва 
да се спазва едно разграничение.  

8. Отговор на втората част от аргумента, а именно, че човек се оправдава чрез дела. 
Делата сами по себе си са безполезни; ние биваме оправдани само чрез вяра. 
Определение за този вид правда. Откъде идва стойността на добрите дела.  

9. Отговор, потвърден и подкрепен от едно противоречие.  
10. В какъв смисъл бива приета частичната несъвършена праведност на вярващите. 

Заключение на опровержението.  
11. Аргумент, основан върху Посланието на Яков. Първи отговор. Не можем да 

противопоставяме един Апостол на друг Апостол. Втори отговор. Трети 
отговор, от общия контекст на Яков. Двоен паралогизъм в понятието “вяра.” В 
Яков вярата, която не може да оправдае, е само празен възглед; в Павел тя е 
средството, чрез което придобиваме Христос нашата правда.  

12. Друг паралогизъм относно думата “оправдавам.” Павел говори за причината, а 
Яков за следствията от оправданието. Обобщение на дискусията.  

13. Аргумент, основан върху Рим. 2:13. Отговор, обясняващ смисъла на думите на 
Апостола. Друг аргумент, съдържащ reductio ad impossibili [свеждане до 
невъзможност – бел. прев.]. Защо Павел използва този аргумент.  

14. Аргумент, основан върху текстовете, в които вярващите уверено се позовават на 
своята праведност. Отговор, основан върху разглеждане на две условия.  
1. Те се позовават само на едно специално условие.  
2. Те си приписват праведност в сравнение с нечестивите.  

15. Последен аргумент от онези текстове, които приписват праведност и живот на 
обходата на вярващите. Отговор. Това следва от Божията бащинска доброта. 
Какво означава съвършенството на светиите.  

(Делата, свързани със Закона: Примерът на Корнилий, 1-5) 

1. Изложение и опровержение на схоластичните аргументи 

Нека сега да разгледаме другите аргументи, които Сатана чрез своите 
последователи изобретява, за да унищожи или осакати учението за Оправдание чрез 
Вяра. Смятам, че вече лишихме нашите клеветници от способността да ни определят 
като врагове на добрите дела: ние отричаме на делата способността да оправдават не за 
да отречем вършенето на добри дела, нито за да отречем, че извършените добри дела са 
наистина добри; а само за да не уповаваме и да не се хвалим с тях, и да не им 
приписваме спасение. Нашата единствена увереност и хвалба, нашата единствена 
основа за спасение е, че имаме Божия Син Христос, и в Него сме Божии синове и 
наследници на небесното царство, призвани към надеждата за вечно благословение не 
според нашата стойност, а чрез Божията доброта 

Но тъй като, както вече казахме, те ни атакуват и с други средства, нека сега да 
се заемем да унищожим и тях. Първо, те прибягват до законовите обещания, които 
Господ заявява на спазващите Закона, и ни питат дали ги смятаме за действителни. Тъй 
като е нелепо и смешно да кажем, че те са недействителни, те приемат за даденост, че 
тези обещания имат някакво действие. От това си правят извода, че ние не се 
оправдаваме само чрез вяра. Защото Господ говори така: “И ако слушате тези съдби и 
ги пазите и вършите, Господ твоят Бог ще пази за теб завета и милостта, за която се е 



клел на бащите ти;, и ще те възлюби, ще те благослови и ще те умножи” (Вт. 7:12, 13). 
И отново, “Защото ако наистина поправите пътищата си и делата си; ако съдите 
съвършено право между човека и ближния му; ако не угнетявате чужденеца, сирачето и 
вдовицата, и не проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за 
ваша повреда; тогава ще ви направя да живеете на това място, в земята, която дадох на 
бащите от века и до века” (Ер. 7:5-7). Няма смисъл да цитираме хиляди такива стихове, 
които, тъй като не са различни по своя смисъл, трябва да се обясняват с един и същи 
принцип. По същество, Мойсей заявява, че в Закона са поставени “благословение и 
проклятие,” животът и смъртта (Вт. 11:26); и от това те спорят, че или това 
благословение е станало недействително и безплодно, или че оправданието не е само 
чрез вяра. 

Вече показахме, че ако се придържаме към Закона, ние сме лишени от всяко 
благословение, и нямаме нищо освен проклятието, обявено против всички нарушители 
на Закона. Господ не обещава нищо, освен на съвършените изпълнители на Закона; а 
такива не могат да се намерят никъде. Следователно последствията са, че целият 
човешки род бива осъден чрез Закона, и е изложен на Божия гняв и проклятие; за да 
бъдат спасени от това, хората трябва да избягат от властта на Закона, и да бъдат 
изведени от робство в свобода; не онази плътска свобода, която ни води настрана от 
спазване на Закона, подвежда ни към разпуснатост и позволява на нашите страсти да 
лудуват с отпуснати юзди; а духовната свобода, която утешава и привдига тревожната 
и съкрушена съвест, прогласявайки нейната свобода от проклятието и осъждението, на 
които тя е била пленник. Тази свобода от подчинението на Закона, това освобождаване 
от робство, ако мога така да го изразя, ние придобиваме, когато чрез вяра приемем 
Божията милост в Христос, и с това биваме уверени в прошката на греховете, чрез 
чието осъзнаване Законът ни е жилил и измъчвал. 

2. Ние не можем да доведем обещанията на Закона до изпълнение чрез нашите 
дела 

По тази причина обещанията, дадени в Закона, биха били нищожни и 
недействителни, ако в Своята доброта Бог не ни беше изпратил в помощ Благовестието, 
тъй като условието, от което тези обещания зависят, и под което трябва да се 
изпълняват, а именно, изпълнението на Закона, никога не може да бъде изпълнено. Но 
помощта, която Господ ни дава, не се състои в това да остави част от оправданието да 
се извърши чрез дела, а останалата част да бъде допълнена от Неговата 
снизходителност, а в даването на Христос като единствено изпълнение на правдата. 
Защото Апостолът, като започва с това, че той и другите юдеи, знаейки, че “човек не се 
оправдава с дела по Закона,” са повярвали в Исус Христос, добавя и причината, не за да 
получат помощ да допълнят недостатъка на оправданието чрез вяра в Христос, а “за да 
се оправдаят чрез вяра в Христос, а не чрез дела по Закона” (Гал. 2:16). Ако вярващите 
избягат от Закона към вярата, за да намерят във вярата оправданието, което не намират 
в Закона, те определено отричат оправданието чрез Закона. Затова нека който желае, да 
настоява на наградите, които очакват изпълнителите на Закона, ако в същото време 
разбира, че поради нашата извратеност ние не извличаме никаква полза от тях, докато 
не придобием друга правда, чрез вяра. Така, след като споменава наградата, която 
Господ е приготвил за Своите слуги (Пс. 25), Давид незабавно отива в признаване на 
греховете, които унищожават наградата. Също и в Псалм 19 той високо хвали ползите 
от Закона; но незабавно след това възкликва, “Кой осъзнава своите прегрешения? 
Очисти ме от тайните прегрешения” (Пс. 19:12). Този текст е в съвършено съгласие с 



предишния, когато след като казва, “всичките пътеки на Господа са милосърдие и 
вярност към онези, които пазят завета Му и изявлението Му,” той добавя, “Заради 
името Си, Господи, прости моето беззаконие, защото е голямо” (Пс. 25:10, 11). И така, 
ние трябва да признаем, че в Закона ни е предложено Божието благоволение, само ако 
можем да го заслужим с нашите дела; но то никога не достига до нас чрез такива 
заслуги. 

3. Обещанията на Закона стават действителни чрез Благовестието 

Тогава какво? Дали обещанията са дадени за да изчезнат безплодно? По-горе 
заявих, че не това е моят възглед. Наистина, аз казвам, че тяхното действие не достига 
до нас, докато те са свързани със заслуги от дела, и следователно сами по себе си те са в 
известен смисъл отменени. От това Апостолът показва, че известното обещание, 
“Затова пазете повеленията Ми и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще 
живее” (Лев. 18:5; Езек. 20:10), ще бъде безполезно за нас, ако спрем до него, и няма да 
ни донесе повече полза отколкото ако никога не беше давано, тъй като е недостъпно 
дори за най-святите Божии служители, всички които са много далеч от изпълнение на 
Закона, тъй като са обхванати в много немощи. Но когато бъдат заместени с 
обещанията на Благовестието, обещания, които обявяват безплатната прошка на 
греховете, резултатът е не само, че ние биваме приети от Бога, но също и нашите дела 
печелят Неговото благоволение, и то не само в смисъл, че Бог ги харесва, но също и 
защото ги дарява с благословенията, които се дължат на спазването на Неговия Закон. 
Следователно, аз признавам, че делата на праведните биват награждавани с 
обещанията, които Бог е дал в Своя Закон на извършителите на правда и святост; но в 
тази награда винаги трябва да виждаме истинската причина, която придобива 
благоволение за делата. 

И така, изглежда, че тази причина е тройна. Първо, след като е отвърнал очите 
Си от делата на Своите слуги, които заслужават повече упреци, отколкото похвала, Бог 
ги приема в Христос, и само чрез застъпничеството на вярата ги примирява със Себе Си 
без помощта на дела. Второ, като не оценява делата според тяхната истинска стойност, 
чрез Своята бащинска доброта и снизходителност Той ги зачита дотолкова, че да им 
даде някаква степен на стойност. Трето, Той им дава Своята прошка, като не им 
вменява несъвършенството, с което всички дела са замърсени и биха заслужавали да 
бъдат смятани за пороци, а не за добродетели. 

От това става явно колко са заблудени софистите да си мислят, че възхитително 
са избегнали всички противоречия, когато казват, че делата са способни да заслужат 
спасение не от своята присъща стойност, а според условието, че Господ в Своята 
щедрост поставя тази висока стойност върху тях. Но между другото те не забелязват 
колко далеч са от изпълнението на условието на обещанията са тези дела, за които те 
настояват да бъдат смятани за основание за заслуги, ако не бъдат предхождани от 
оправдание, основано само върху вяра и върху прошка на греховете – прошка, 
необходима за да очисти дори добрите дела от петната върху тях. По този начин, от 
трите причини за Божията щедрост, на която дължим приемането на нашите дела, те 
обръщат внимание само на една причина; а подтискат другите две, макар че те са 
главните причини. 

 



4. Двойното приемане на човека пред Бога 

Те цитират думите на Петър, разказани от Лука в Деяния, “Наистина виждам, че 
Бог не гледа на лице; но във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правото, 
угоден Му е” (Деян. 10:34, 35). И от това си вадят извода, като нещо, което им изглежда 
извън всяко съмнение, че ако човек чрез правилно поведение придобива Божието 
благоволение, тогава придобиването на спасението не е изцяло дар от Бога. Та дори 
казват, че когато Бог в Своята милост подпомага грешника, Той е склонен на милост 
чрез дела. 

Няма начин да примирите текстовете в Писанието, ако не приемете, че 
приемането на човека пред Бога е двойно. 

Според истинското естество на човека, Бог не намира в него нищо, което да Го 
склони към милост, а само голяма извратеност. И така, ако е ясно, че човекът, когато 
застане за първи път пред Бога, е гол и лишен от всякакво добро, и от друга страна, е 
натоварен и изпълнен с всякакво зло, тогава за какво негово качество казваме, че е 
достоен за небесното царство? Там, където Бог така ясно показва незаслужена милост, 
Той е отхвърлил празната измислица на заслугите. Друг текст в същата книга, а 
именно, където Корнилий чува от устата на ангела, “Твоите молитви и твоите 
милостини възлязоха пред Бога за спомен” (Деян. 10:4), бива нещастно изкривяван за 
да докаже, че чрез следване на добрите дела човекът бива подготвен да приеме Божието 
благоволение. Тъй като Корнилий е бил надарен с истинска мъдрост, или с други думи, 
бил е надарен със страх от Бога, той трябва да е бил просветен от Духа на мъдрост, и 
като е вършел правда, трябва да е бил осветен от същия Дух; тъй като според 
свидетелството на Апостола правдата е един от най-сигурните плодове на Духа (Гал. 
5:5). Следователно, всички онези качества, чрез които е бил угоден на Бога, той е 
дължал на Божията благодат; толкова далеч е бил от това да се приготви сам чрез 
своята си сила да я приеме. Всъщност, не може да се приведе нито една сричка от 
Писанието, която да не се съгласява с учението, че единствената причина, поради която 
Бог приема човека в Своето благоволение, е, че Той вижда, че човекът е във всяко 
отношение изгубен, когато е оставен на самия себе си; изгубен е, ако Бог не изяви 
Своята милост в избавлението. Сега виждаме, че когато ни приема така, Бог не гледа на 
правдата на отделния човек, а само изявява Божията доброта към нещастните 
грешници, които въобще не заслужават тази велика милост. 

5. В какъв смисъл Господ благоволи в добрите дела на новородените 

Но след като Господ е извадил грешника от бездната на погибелта и го е отделил 
за Себе Си чрез осиновение, като го е родил отново и го е преобразил за нов живот, той 
го приема като ново създание и му дава дарбите на Своя Дух. Това е приемането, за 
което Петър говори, и чрез което вярващите след своето призоваване биват одобрени от 
Бога дори по отношение на делата; защото Господ не може да не обича и да благоволи 
в добрите качества, които създава в тях чрез Своя Дух. Но трябва винаги да имаме 
предвид, че единственият начин, по който хората биват приети от Бога по отношение 
на делата, е, че чрез действие на Своята щедрост Той зачита със Своето благоволение 
всякакви добри дела, които е подарил на онези хора, които е приел в Своето 
благоволение. Защото откъде идват техните добри дела, ако не е, че Господ, като ги е 
избрал като съдове за почит, е благоволил да ги украси с истинска чистота? И как 
техните действия биват счетени за добри, като че ли в тях няма никакъв недостатък, ако 



не е че техният милостив Баща снизходително опрощава петната и недостатъците, 
които се намират в тях? С една дума, единственият смисъл на приемането в този стих е, 
че Бог приема и благоволи в Своите деца, в които вижда следи и белези на Своите 
собствени дела. На друго място казахме, че новорождението е обновление на Божия 
образ в нас. Следователно, тъй като Бог, винаги когато вижда Своя образ, го обича и го 
почита, животът на вярващите, когато бъде образуван в святост и праведност, се каза 
основателно, че Му е угоден. 

Но тъй като вярващите, докато са затворени в смъртна плът, и техните добри 
дела едва започнали, вече миришат на гнилостта на плътта, Бог не може да бъде 
милостив нито към тях самите, нито към техните дела, ако не ги приеме повече в 
Христос, отколкото в тях самите. По този начин трябва да разбираме текстовете, в 
които Бог заявява, че е благодатен и милостив към извършителите на правда. Мойсей 
казва на израилтяните, “И тъй да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, 
Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят 
заповедите Му” (Вт. 7:9). След това тези думи стават общоприет израз сред народа. 
Така Соломон в своята молитва при посвещението на Храма казва, “Господи Боже 
Израилев, няма горе на небето или долу на земята бог подобен на Теб, Който пазиш 
завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Теб с цялото си сърце” (3 Царе 
8:23). Същите думи са повторени и от Неемия (Неем. 1:5). 

Тъй като Господ във всички завети на милост заповядва почтеност и святост на 
живота на Своите слуги (Вт. 29:18), за да не би Неговата милост да бъде подложена на 
присмех, или за да не би някой, изпълнен с надменност от нея, да говори ласкателно на 
своята душа, докато ходи в извратеността на сърцето си, така Той благоволи по този 
начин онези, които приема в общение, да бъдат държани в своите задължения. Но все 
пак, в самото начало заветът е по благодат, и такъв остава завинаги. Затова, макар 
Давид да заявява, “според чистотата на ръцете ми възнагради ме,” пак той не пропуска 
извора, за който говорих: “избави ме, защото има благоволение към мен” (2 Царе 22:20, 
21). Като хвали добротата на своето поведение, той по никакъв начин не намалява 
незаслужената милост, който преди всички дарове и те произхождат от нея. 

(Изследване на текстове, които свързват оправданието с делата, 6-15) 

6. Обещанията за благодат в Стария Завет са различни от обещанията на 
Закона 

Тук е важно да отбележим колко много тези форми на изразяване се различават 
от законовите обещания. Под “законови обещания” нямам предвид онези, които са 
пръснати в книгите на Мойсей (защото там има много евангелски обещания), а онези, 
които по право принадлежат на епохата на Закона. Всички такива обещания, с каквото 
и име да бъдат наречени, са направени под условието, че наградата се дава за 
изпълнение на заповяданите неща. 

Но когато се казва, че Господ пази завет на милост с онези, които Го обичат, 
думите по-скоро показват какви са тези слуги, които искрено са влезли под завета, 
отколкото да изразяват причината защо Господ ги благославя. Същността на думите е 
следната: Тъй като целта, за която Бог ни дарява с дара на вечния живот, е ние да Го 
обичаме, да се боим и Му се кланяме, така истинската цел на всички обещания за 
милост, съдържащи се в Писанието, е да почитаме и да служим на Този, Който 



обещава. Следователно, винаги когато чуем, че Той върши добро на онези, които 
спазват Неговия Закон, нека да помним, че Божиите синове се отличават чрез 
задължението, което те винаги трябва да спазват, че Неговата причина да ни осинови е 
да Го почитаме като Баща. Затова, ако не искаме да се лишим от привилегията на 
осиновяването, трябва винаги да се стремим към нашето призвание. 

От друга страна, обаче, нека да помним, че пълнотата на Божията милост зависи 
не от делата на вярващите, а че самият Бог изпълнява обещанието за спасение за онези, 
които чрез правилно поведение отговорят на своето призвание, защото Той разпознава 
истинските синове само в онези, които са водени към добри дела чрез Неговия Дух. 
Към това можем да отнесем казаното относно членовете на Църквата, “Господи, кой ще 
обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобливо, 
който върши правда, и който говори истина от сърцето си,” и т.н. (Пс. 15:1, 2). И 
отново, в Исая, “Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при 
вечни пламъци? Който ходи праведно” и т.н. (Ис. 33:14, 15). Защото това, което е 
описано, не е силата чрез която вярващите могат да стоят пред Господа, а начинът, по 
който нашият най-милостив Баща ги въвежда в Своето присъствие и ги защитава и 
утвърждава. Защото тъй като Той мрази греха и обича правдата, така онези, които 
съединява със Себе Си, Той очиства чрез Своя Дух, за да ги направи съобразени със 
Себе Си и със Своето царство. Затова, ако някой попита, Каква е първата причина, 
която дава на светиите свободен достъп до Божието царство, и твърдо и вечно 
присъствие в него? Отговорът е лесен. В Своята милост Господ веднъж ги осиновява и 
завинаги ги закриля. Но ако въпросът е за начина, ние трябва да стигнем до 
новорождението и плодовете от него, както са изброени в Псалм 15. 

7. Не говори ли Писанието за “правда” от делата по Закона? 

Като че ли има много повече трудности в онези текстове, които определят 
добрите дела с името “правда,” и заявяват, че човек се оправдава чрез тях. Текстовете 
от първия вид са многобройни, както когато спазването на заповедите се нарича 
оправдание или праведност. За втория вид имаме описание в думите на Мойсей, “И 
това ще ни се счита за правда, ако внимаваме да вършим всички тези заповеди” (Вт. 
6:25). Но ако възразите, че това е законово обещание, което, като има свързано с него 
невъзможно условие не доказва нищо, има и други текстове, към които не може да се 
приложи същият отговор; например, “Ако човекът е беден . . . непременно да му 
върнеш залога при залеза на слънцето . . . и това ще ти се счете за правда пред Господа 
твоя Бог” (Вт. 24:13). В същия смисъл са думите на пророка, “Но стана Финеес и 
извърши посредничество, та язвата престана; и това му се вмени за правда от 
поколение в поколение завинаги” (Пс. 106:30, 31). 

Затова съвременните фарисеи си мислят, че имат пълно основание за 
самохвалство. Защото ние казваме, че когато се установи оправданието чрез вяра, 
оправданието чрез дела пада; а те на същия принцип твърдят, че ако има оправдание 
чрез дела, тогава е лъжа да казваме, че биваме оправдани само чрез вяра. 

Когато се съгласявам, че постановленията на Закона са наречени правда, не 
правя нищо странно; защото те наистина са такива. Трябва, обаче, да осведомя 
читателя, че еврейската дума chukim е преведена в Септуагинта не много правилно като 
“оправдания,” вместо като “постановления.” Но с готовност се отказвам от спорове 
относно думата. 



Нито пък отричам, е Божият закон съдържа съвършена правда. Защото макар че 
сме длъжни да вършим всичко, което той заповядва, и следователно дори след пълно 
покорство сме безполезни слуги; пак, тъй като Господ е благоволил да го нарече 
“правда,” не принадлежи на нас да отнемаме от него това, което Господ му е дал. 
Затова с готовност признаваме, че съвършеното покорство на Закона е правда, и 
спазването на коя да е отделна заповед е част от правдата, като цялата същност на 
правдата се съдържа във всички части. Но отричаме, че може да съществува такава 
правда. Затова отричаме правдата от Закона, не че тя по естество е осакатена и 
недостатъчна, а защото поради слабостта на нашата плът такава правда не може да 
съществува. 

Но тогава Писанието не само нарича постановленията на Закона “правда,” но то 
също нарича с това име и делата на светиите; както когато заявява, че Захария и 
неговата жена “и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във 
всичките Господни заповеди и наредби” (Лука 1:6). Със сигурност, когато говори така, 
то оценява делата повече според естеството на Закона, отколкото според техния 
истински морален характер. И тук отново трябва да повторя бележката, която направих 
по-горе, че Законът не трябва да се определя от невнимателния превод на гръцкия 
преводач. Но тъй като Лука е решил да не променя приетия превод, няма да споря с 
това. Бог заповядва на човека нещата, съдържащи се в Закона, за правда, но ние не 
придобиваме тази правда, ако не спазваме целия Закон; всяко малко нарушение 
унищожава тази правда. И така, тъй като Законът заповядва само правда, ако гледаме 
на него, всяка една от неговите заповеди е правда; но ако гледаме на хората, които 
трябва да изпълняват тези заповеди, тъй като в много неща са престъпници, те по 
никакъв начин не заслужават похвалата на правдата за едно дело, и то дело, което 
поради своето несъвършенство винаги е в някакво отношение порочно. 

8. Двойната стойност на делата пред Бога 

Стигнахме до втората група (р. 1, в началото), в която е главната трудност. 
Павел не намира нищо по-силно за да докаже оправданието чрез вяра, освен онова, 
което е написано за Авраам, че той “повярва Бога, и вярата му се вмени за правда” 
(Рим. 4:3; Гал. 3:6). Следователно, когато се казва, че деянието на Финеес “му се вмени 
за правда” (Пс. 106:30, 31), можем да твърдим, че това, което Павел защитава относно 
вярата, важи също и за делата. Така нашите противници, като че ли позицията им е 
доказана, заявяват, че макар да не биваме оправдани без вяра, все пак не е само чрез 
вяра; че нашето оправдание се извършва и чрез дела. Тук моля вярващите, като знаят, 
че истинският стандарт за правда трябва да се извлича само от Писанието, да размислят 
заедно с мен сериозно и благочестиво дали Писанието може да бъде съгласно с такъв 
възглед. 

Като знае, че онези, които искат своя собствена правда, в крайна сметка 
прибягват до частична правда чрез вяра, Павел уверено твърди, че всички, които са 
оправдани чрез вяра, са изключени от правдата чрез дела. Но тъй като е ясно, че това 
оправдание е общо за всички вярващи, той със същата увереност заключава, че никой 
човек не се оправдава чрез дела; нещо повече, че оправданието е без никаква помощ от 
дела. Но едно е да определяме каква сила имат делата сами по себе си, а друго е да 
определяме какво място заемат те след като е установено оправданието чрез вяра. 



Ако трябва да поставим цена на делата според тяхната стойност, ние твърдим, че 
те не са годни да се явят пред Божието присъствие; и следователно, човекът няма дела, 
в които да се слави пред Бога, и като е лишен от всякаква помощ от дела, той се 
оправдава само чрез вяра. Нещо повече, ние определяме оправданието по следния 
начин: Като бива приет в общение с Христос, грешникът бива примирен с Бога заради 
Христос; като е пречистен чрез Неговата кръв, той придобива прощение на греховете, и 
облечен в Христовата правда, като че ли е негова собствена, той застава уверено пред 
небесното съдилище. 

Като е дадена прошката за греховете, добрите дела, които следват, имат 
стойност различна от техните заслуги, защото несъвършеното в тях е покрито със 
съвършенството на Христос, и всички техни петна и мръсотии биват изличени чрез 
Неговата чистота, така че никога да не застанат пред Божия съд. Като е изличена по 
този начин вината за всички престъпления, чрез която хората са възпрепятствувани да 
принесат на Бога приемливо служение, и като е погребано несъвършенството, което 
обикновено замърсява и най-добрите дела, добрите дела на вярващите биват смятани за 
праведни, или, което е същото, биват вменени за правда. 

9. Оправданието чрез вяра е основа на правдата от дела 

И така, ако някой ми заяви това като възражение срещу оправданието чрез вяра, 
първо ще го попитам: Дали човек е смятан за праведен за едно или две святи дела, 
докато във всички други деяния на своя живот е престъпник на Закона? Наистина, това 
би било повече от нелепо. След това ще попитам: Дали може да бъде смятан за 
праведен заради много добри дела, ако е виновен за престъпление само в една част? 
Моят противник няма да си позволи да твърди дори това противно на авторитета на 
Закона, който прогласява: “Проклет който не потвърждава всичките думи на този 
Закон, като ги потвърждава” (Вт. 27:26). Ще отида и по-далеч, и ще попитам: Има ли 
поне едно дело, което да не може да бъде справедливо осъдено за нечистота или 
несъвършенство? Тогава как ще изглежда всяко дело пред онзи поглед, пред който 
дори небесата не са чисти, и в ангелите има недостатък (Йов 4:18)? Така той ще бъде 
принуден да признае, че не съществува нито едно дело, което не е замърсено, както 
поради други престъпления, така и поради собствената си извратеност, така че не може 
да бъде смятано за правда. Но ако е сигурно, че заради оправданието чрез вяра делата, 
които иначе са нечисти, омърсени, несъвършени, недостойни за Божия поглед, да не 
говорим за Божията любов, се вменяват за правда, защо като се хвалят с това 
вменяване, те се опитват да унищожат това оправдание, без което всяка хвалба е 
напразна? 

Защо искат да бъдат змийски деца? Към това води техният безбожен език. Те не 
могат да отрекат, че оправданието чрез вяра е началото, основата, причината, 
предметът, същността на делата на правда, и все пак заключават, че оправданието не е 
чрез вяра, защото добрите дела биват вменявани за правда. 

Затова нека се освободим от това лекомислие и нека да изповядаме истината; 
ако всяка правда, която делата биха притежавали, зависи от оправданието чрез вяра, 
това учение не само не е наранено, но обратното, то е потвърдено, като с това по-ярко е 
изявена неговата сила. Нека да не предполагаме, че делата биват препоръчвани заедно с 
безплатното оправдание, като че ли след това допълват служението на оправдание, или 
споделят това служение с вярата. Защото ако оправданието чрез вяра не остане 



цялостно, ще бъде разкрита нечистотата на делата. Няма нищо нелепо в учението, че 
макар човек да се оправдава чрез вяра, той самият не само не е праведен, но и че 
правдата, която се приписва на неговите дела, отива отвъд техните заслуги. 

10. Делата са приемливи само когато греховете са простени 

По този начин можем да признаем не само че има частична праведност в делата 
(както нашите противници твърдят), но и че биват одобрени от Бога като че ли са 
напълно съвършени. Ако помним на каква основа стои това, всяка трудност е 
преодоляна. Едно дело започва да бъде приемливо едва когато се приема с прошка. И 
откъде идва тази прошка, освен че Бог гледа на нас и на всичко наше като на Христос? 
Следователно, тъй като ние самите, като сме присадени в Христос, се явяваме праведни 
пред Бога, защото нашите нечестия са покрити с Неговата невинност; така нашите дела 
са праведни и биват приети за праведни, защото не вменява никое нещо в тях, което е 
несъвършено, защото е погребано в чистотата на Христос. Така можем са основание да 
кажем, че не само ние самите, но и нашите дела биват оправдани само чрез вяра. И 
така, ако тази правда от дела, каквато и да е тя, зависи от вярата и безплатното 
оправдание и бива породена от него, тя трябва да бъде поставена под него и подчинена 
на него, като следствие под причина; толкова далеч е тя от правото да накърнява или да 
унищожава учението за оправданието чрез вяра. 

Така Павел, за да докаже, че нашето благословение зависи не от нашите дела, а 
от Божията милост, използва специално думите на Давид, “Благословен онзи човек, 
чието престъпление е простено, чийто грях е покрит. Благословен онзи човек, на когото 
Господ не вменява беззаконие” (Пс. 32:1-2). Ако някой тук натрапва безбройните 
стихове, в които изглежда, че благословението трябва да бъде приписвано на делата, 
като “Благословен онзи човек, който се бои от Господа” (Пс. 112:1); “Който показва 
милост към бедните, е благословен” (Пр. 14:21); “Благословен онзи човек, който не 
ходи по съвета на нечестивите” (Пс. 1:1) и “който издържа изпитание” (Яков 1:12); 
“Благословени онези, които пазят правосъдие” (Пс. 106:3), “които са правдиви в пътя” 
(Пс. 119:1), “низшите по дух,” “кротките,” “милостивите” (Мат. 5:3, 5, 7) и т.н., тези 
стихове не могат да означават, че учението на Павел не е вярно. Защото, като виждаме, 
че качествата, които така биват похвалени, никога не съществуват така в човека, че да 
му спечелят Божието одобрение, следва, че човекът винаги е нещастен, докато не бъде 
освободен от нещастието чрез прошката на неговите грехове. Тогава, тъй като всякакви 
благословения в Писанието са безполезни, така че човекът не може да извлече полза от 
тях докато не придобие благословение чрез прощаването на греховете, прошка, която 
приготвя пътя за благословенията, следва, че тази прошка е не само главното и най-
висше, но и единственото благословение, освен ако не искате да твърдите, че то бива 
изместено от нещата, които сами дължат цялото си съществуване на нея. 

Много по-малки са трудностите в названието “праведни,” което обикновено се 
дава на вярващите. Признавам, че те биват наричани така поради святостта на техния 
живот, но тъй като те по-скоро се упражняват в следване на правдата, отколкото да 
изпълняват самата праведност, всяка степен на праведност, която притежават, трябва да 
се приписва на оправданието чрез вяра, на което те дължат всичко. 

  



11. Яков против Павел? 

Но те казват, че имаме по-трудна работа с Яков, който ни се противопоставя с 
ясни думи. Защото той пита, “Авраам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела?” и 
добавя, “Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра” (Яков 2:24). И 
какво от това? Да не би да искат да противопоставят Павел на Яков? Ако твърдят, че 
Яков е слуга на Христос, неговите възгледи не трябва да се приемат като несъгласни с 
Христос, Който говори чрез устата на Павел. Чрез устата на Павел Духът заявява, че 
Авраам придоби оправдание чрез вяра, не чрез дела; ние също учим, че всички се 
оправдават чрез вяра без делата на Закона. Чрез Яков същият Дух заявява, че и 
оправданието на Авраам, и нашето оправдание се състои от дела, и не само от вяра. 
Сигурно е, че Духът не може да си противоречи. Тогава къде е съгласието? 

За нашите противници е достатъчно да разрушат онова оправдание чрез вяра, 
което ние смятаме за дълбоко основано; но за тях изглежда не е голяма грижа да 
възстановят мира на съвестта. От това можете да видите, че макар те да се заяждат с 
учението за оправдание чрез вяра, те в същото време не дават никаква опора на 
правдата, на която съвестта да се облегне. Нека да тържествуват както си искат, докато 
единствената победа, с която могат да се похвалят, е, че са лишили правдата от всяка 
сигурност. Наистина, те ще имат тази нещастна победа когато светлината на истината е 
угасена, и Господ им позволи да я затъмнят с техните лъжи. Но те не могат да победят 
там, където стои Божията истина. 

Затова отричам, че текстът от Яков, който те постоянно издигат пред нас като че 
ли е Ахилов щит, им дава някаква подкрепа. За да стане това ясно, нека първо да видим 
каква е целта на Апостола, и тогава да покажем в какво се състои тяхната заблуда. 

Тъй като по онова време (както злото е съществувало винаги в Църквата) е 
имало много хора, които, докато са давали явни доказателства за своето неверие като са 
пренебрегвали и пропускали всички дела, които са подходящи за вярващите, не са 
преставали лъжливо да се хвалят в името на вярата, Яков тук разпръсва тяхната суетна 
увереност. Следователно неговото намерение не е да намали в някаква степен силата на 
истинската вяра, а да покаже колко нелепо тези заядливци си приписват някакво празно 
име, и като се задоволяват с него, се чувствуват уверени в невъздържано отпускане в 
пороците. 

Като разберем това положение, ще бъде лесно да видим къде е заблудата на 
нашите противници. Те изпадат в две неправилни заключения, едното относно думата 
“вяра,” другото относно думата “оправдание.” 

Като дава името “вяра” на един празен възглед, който напълно се различава от 
истинската вяра, Апостолът прави едно отклонение, което по никакъв начин не 
намалява силата на неговата беседа. Това той показва още в самото начало с думите, 
“Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела?” (Яков 2:14). Той не 
казва, “Ако човек има вяра без дела,” а казва, “ако човек казва, че има вяра.” Това става 
още по-ясно, когато малко след това той осмива тази вяра като по-лоша от тази на 
бесовете, и накрая, когато я нарича “мъртва.” Можете лесно да определите смисъла на 
неговите думи чрез обяснението, “Ти вярваш, че има един Бог.” Със сигурност, ако 
всичко, което тази вяра съдържа, е вярване в съществуването на Бога, тогава не е 
чудно, че такава вяра не оправдава. Отричането на силата на такава вяра да оправдава 



не означава отнемане от силата на християнската вяра, която има съвсем различно 
определение. Защото как ни оправдава истинската вяра, освен като ни свързва с 
Христос, така че като станем едно с Него, да бъдем приети да участвуваме в Неговата 
праведност? Тя не ни оправдава защото ни дава представа за съществуването на Бога, а 
защото се обляга с увереност на Божията милост. 

12. Смисълът на думата “оправдава” при Яков е различен от този при Павел 

Не сме доказали своята позиция, докато не се справим с другото неправилно 
заключение: че Яков поставя част от оправданието в делата. Ако искате да направите 
Яков да бъде в съгласие с другите Писания и със самия себе си, трябва да дадете на 
думата “оправдава,” както той я използва, различен смисъл от този, който тя има при 
Павел. В смисъла, в който тя се използва от Павел, ние сме оправдани когато споменът 
за нашата неправда е изличен и ние биваме счетени за праведни. Ако Яков искаше да 
каже същото, тогава би било нелепо той да цитира думите на Мойсей, “Авраам повярва 
в Бога,” и т.н. Контекстът е следният: “Не се ли оправда нашият баща Авраам чрез 
дела, когато принесе сина си Исак в жертва на жертвеника? Ти виждаш, че вярата 
действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата; и изпълни 
се писанието, което казва: Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда” (Яков 
2:21-23). Ако е нелепо да се каже, че следствието идва преди причината, или Мойсей 
лъжливо заявява в този стих, че вярата на Авраам му се вмени за правда, тогава той не е 
заслужил правда чрез своето покорство при жертвата на Исак. Още преди раждането на 
Исмаил, който беше пораснал младеж при раждането на Исак, Авраам беше оправдан 
чрез своята вяра. Тогава как можем да кажем, че е придобил оправдание чрез 
покорство, което е последвало много след това? Откъдето следва, че или Яков 
погрешно обръща правилния ред (което е безбожно дори да допуснем), или не е имал 
предвид, че Авраам е оправдан в смисъл, че сам е заслужил да бъде считан за праведен. 
Тогава какво? Изглежда сигурно, че той говори за проявлението, а не за вменяването на 
правда; тоест казва, че онези, които са оправдани чрез истинска вяра, доказват своето 
оправдание чрез покорство и добри дела, а не чрез безплодно и въображаемо външно 
подобие на вяра. С една дума, той не разглежда начина на оправдание, а изисква 
оправданието на вярващите да действува на практика. И така, Павел твърди, че хората 
се оправдават без помощта на дела, а Яков няма да позволи някой да бъде смятан за 
оправдан, ако няма добри дела. 

Така внимателното разглеждане на целта на Яков ще премахне всякакво 
съмнение; защото заблудата на нашите противници лежи предимно в това, че те си 
мислят, че Яков определя начина на оправдание, докато неговата единствена цел е да 
унищожи извратената увереност на онези, които суетно използват вярата като 
извинение за своето презрение към добрите дела. Затова нека да изкривяват както си 
искат думите на Яков, те никога няма да извлекат от тях повече от тези две твърдения: 
Че празното подобие на вяра не оправдава, и че вярващият, като не се задоволява с 
такава измислица, изявява своето оправдание чрез добри дела. 

13. Римляни 2:13 

Те не печелят нищо като цитират от Павел в същия смисъл, че “не 
законослушателите са праведни пред Бога; на законоизпълнителите ще бъдат 
оправдани” (Рим. 2:13). Не желая да избягвам трудностите чрез решението на 
Амвросий, че Павел говори така, защото вярата в Христос е изпълнението на Закона. 



Смятам това за обикновена хитрост, и то без никакво основание, тъй като обяснението 
е съвършено очевидно. Целта на Апостола е да подтисне нелепата увереност на юдеите, 
които се хвалят, че те единствени имат познание за Закона, докато в същото време те 
най-много го презират. За да не се хвалят твърде много с такова безплодно познание на 
Закона, той им напомня, че когато оправданието се търси чрез Закона, това, което се 
изисква, не е познанието, а спазването на Закона. Ние определено не искаме да спорим, 
че правдата на Закона се състои в дела, и не само това, но че оправданието се състои в 
достойнството и заслугите от дела. Но това не доказва, че ние биваме оправдани чрез 
дела, освен ако могат да ни посочат някой, който е изпълнил целия Закон. 

От контекста е напълно очевидно, че думите на Павел нямат друг смисъл освен 
този. След като обвинява и юдеи, и езичници в неправда, той разглежда отделно двете 
групи и казва, че “които са съгрешили без закон, без закон и ще загинат,” говорейки за 
езичниците, и че “които са съгрешили под Закона, под Закона ще бъдат съдени,” 
говорейки за юдеите (Рим. 2:12). Нещо повече, тъй като те, затваряйки очите си за 
своите престъпления, само се хвалят със Закона, той добавя много уместно, че Законът 
е даден с цел да оправдае не онези, които само са го чули, а тези, които го спазват; 
тоест той казва: “Вие търсите правда в Закона? Тогава не ни говорете само за 
слушането на Закона, което само по себе си няма голямо значение, а ни дайте дела, чрез 
които да покажете, че Законът не ви е бил даден напразно.” Тъй като всички те са без 
такива дела, следва, че те нямат основание да се хвалят със Закона. Следователно, 
смисълът на думите на Павел води до обратния аргумент. Правдата на Закона се състои 
в съвършенството на делата; но никой човек не може да се хвали, че изпълнява Закона 
чрез дела, и следователно няма правда чрез Закона. 

14. Какво означава, че пред Бога вярващите се позовават на своите дела? 

Тогава те се позовават на онези текстове, в които вярващите смело представят 
своята праведност пред Божия съд, и желаят да бъдат съдени справедливо; както в 
следните стихове: “Съди ме, Господи, според правдата ми; според моето незлобие нека 
ми бъде” (Пс. 7:8). И отново, “Послушай, Господи, правото ми” (Пс. 17:1); “Изпитал си 
сърцето ми; посетил си ме в нощно време; опитал си ме, и не си намерил в мен никакво 
зло намерение” (Пс. 17:3). И отново, “Въздаде ми Господ според правдата ми; според 
чистотата на ръцете ми възнагради ме, защото съм опазил пътищата на Господа, и не 
съм се отклонил от Бога мой в нечестие. . . . Непорочен бях пред Него, и се опазих от 
беззаконието си” (Пс. 18:20, 21, 23). И отново, “Съди ме, Господи, защото съм ходил в 
незлобието си” (Пс. 26:1); “Не съм сядал с хора измамници, и с лицемери няма да 
отида” (Пс. 26:4); “Да не отнемеш душата ми заедно с грешните, нито живота ми заедно 
с мъже кръвопийци; в чиито ръце има злодеяние, и десницата им е пълна с подкупи. А 
пък аз ще ходя в незлобието си” (Пс. 26:9-11). 

Вече говорих за увереността, която светиите като че ли извличат само от делата. 
Текстовете, които тук са цитирани, няма да ни причинят много трудности, ако осъзнаем 
техния περιστασις, техния “контекст,” или – както често се казва – техните особени 
обстоятелства. Те са два вида; защото онези, които ги използват, нямат никакво 
желание целият им живот да бъде подложен на съд, за да бъдат оправдани или осъдени 
според неговите достойнства; всичко, което искат, е да се даде решение за конкретен 
случай; и дори тогава правдата, която искат, не е по отношение на Божието 
съвършенство, а само в сравнение с нечестивите и злите. 



Когато става въпрос за оправданието, това, което се изисква, не е човекът да има 
добро основание за оправдание по отношение на конкретен случай, а целият му живот 
да бъде в съгласие с правдата. Но когато светиите призовават Божията справедливост 
за защита на своята невинност, те не представят себе си като напълно безгрешни и във 
всяко отношение невинни, а като поставят своята увереност за спасение единствено в 
Божията доброта, и като уповават, че Бог ще защити Своите хора когато биват 
оскърбявани противно на справедливостта и честността, те наистина възлагат на Него 
съда за подтискането на невинните. 

И когато застанат срещу своите противници пред Божия съд, те не си приписват 
невинност според Божията чистота, а като знаят, че в сравнение със злобата, 
нечестността, коварството и нечестието на техните противници, Бог одобрява и 
подкрепя тяхната искреност, справедливост, простота и чистота, те не се боят да Го 
призоват за Съдия. Така когато Давид казва на Саул, “Господ да въздаде на всеки 
според правдата му и верността му” (1 Царе 26:23), той няма предвид, че Господ ще 
изследва и ще възнагради всеки според заслугите му, а призовава Господ за свидетел 
колко голяма е неговата невинност в сравнение с несправедливостта на Саул. Също и 
Павел, когато се впуска в хвалба, “Защото нашата похвала е тази, свидетелството на 
нашата съвест, че ние живяхме на света, а най-много между вас, със святост и 
искреност пред Бога, не с плътска мъдрост, а с Божия благодат” (2 Кор. 1:12), той няма 
предвид да иска Бог да го изследва, а принуден от заяждането на нечестивите, противно 
на техните клевети, се позовава на своята вяра и честност, като знае, че Бог го е приел с 
благодат. Защото виждаме как на друго място казва, “При все че съвестта ми в нищо не 
ме изобличава, пак с това не съм оправдан” (1 Кор. 4:4); с други думи, той осъзнава, че 
Божият съд далеч надминава сляпата преценка на хората. Следователно, колкото и 
вярващите да се позовават на Бога като техен Свидетел и Съдия, когато защитават 
своята почтеност срещу лицемерието на нечестивите, пак когато става въпрос само за 
Бога, те всички възкликват единодушно, “Ако би забелязвал беззаконията, Господи, то 
кой, Господи, би могъл да устои?” (Пс. 130:3). И отново, “И не влизай в съд със слугата 
Си; защото пред Теб няма да се оправдае нито един жив човек” (Пс. 143:2). Като нямат 
опора в своите си дела, те с радост възкликват, “Твоето милосърдие е по-желателно от 
живота” (Пс. 63:3). 

15. Съвършенството на вярващите? 

Има други стихове, подобни на цитираните по-горе, които все още могат да 
разколебаят някои хора. Соломон казва, “Праведният ходи в непорочността си” (Пр. 
20:7). И отново, “В пътя на правдата има живот, и в пътеката й няма смърт” (Пр. 12:28). 
По тази причина Езекиил казва, “Който ходи в повеленията Ми и пази съдбите Ми за да 
постъпва вярно; такъв човек е праведен, непременно той ще живее” (Езек. 18:9, 21; 
23:15). Ние не отричаме нито прикриваме нито едно от тези изявления. Но нека някой 
от потомците на Адам да ни покаже такава честност. Ако няма такъв, всички синове на 
Адам трябва да бъдат премахнати от Божието присъствие, или да прибягнат към 
убежището на милостта. 

Все пак не отричаме, че почтеността на вярващите, макар частична и 
несъвършена, е стъпка към безсмъртието. Това става само защото Господ не съди 
делата на онези, които е приел в завета на благодатта, според техните заслуги, а ги 
приема с бащинска снизходителност. С това не искаме да кажем, както казват 
схоластиците, че делата имат своята стойност от приемната благодат. Защото смисълът 



на възгледа на схоластиците е, че делата, които иначе са негодни да придобият 
спасение по Закона, са направени годни за това чрез Божието благоволение. Обратното, 
аз твърдя, че тези дела, като са опетнени както от други престъпления, така и техните 
собствени недостатъци, нямат друга стойност освен тази, че Господ снизходително ги 
опрощава; с други думи, че правдата, която Той дарява на човека, е безплатна. 

Тук те неуместно ни натрапват онези стихове, в които Апостолът се моли за 
всякакво съвършенство върху вярващите, “за да утвърди сърцата ви непорочни в 
святост пред нашия Бог и Баща” (1 Сол. 3:13, и на други места). Тези думи са силно 
подчертавани от целестинците в миналото, които настояват на съвършенство на 
святостта в този живот. Ние смятаме за достатъчно да отговорим кратко на това заедно 
с Августин, че целта, към която всички праведни трябва да се стремят, е да се явят пред 
Божието присъствие без петно и бръчка; но тъй като в най-добрия случай ходът на 
настоящия живот не е нищо повече от развитие, ние никога няма да постигнем тази цел 
докато не оставим тялото на греха и не бъдем напълно съединени с Господа. Ако някой 
желае да приписва съвършенство на светиите, аз няма упорито да споря с него, но само 
ако той определя това съвършенство с думите на Августин: “Когато говорим за 
съвършената добродетел на светиите, част от това съвършенство се състои в 
осъзнаването на нашето несъвършенство както в истинността, така и в смирението” 
(August. Ad Bonif. Lib. 3, c. 7). 

   



Глава Осемнадесета 

18. ПРАВДАТА ОТ ДЕЛА БИВА НЕПРАВИЛНО ИЗВЕЖДАНА 
ОТ НАГРАДАТА. 

Има три части в тази глава: 

I. Справяне с две общи възражения, които се привеждат в подкрепа на 
оправданието чрез дела. Първо, че Бог ще отсъди на всеки човек според делата 
му, р. 1. Второ, че наградата за делата е наречена “вечна,” р. 2-6.  

II. Отговор на други конкретни възражения, следващи от последното, и на едно 
изкривяване на текстове от Писанието, р. 6-9.  

III. Опровержение на софизма, че самата вяра е наречена дело, и следователно 
оправданието чрез вяра е оправдание чрез дела, р. 10.  

Раздели. 

1. Две общи възражения. Отговор и обяснение на първото. Какво означава думата 
“изработване.”  

2. Решение на второто общо възражение.  
1. Делата не са причина за спасението. Това е показано от названието и 

естеството на наследството.  
2. Един поразителен пример, че Господ награждава делата на вярващите с 

благословения, които е обещал още преди да се мисли за дела.  
3. Първа причина да се казва, че вечният живот е награда за дела. Това се 

потвърждава от текстове в Писанието. Съгласието на Амвросий. Едно правило, 
което трябва да спазваме. Изявленията на Христос и на един Апостол.  

4. Други четири причини. Святостта е пътят към царството, а не причината за 
придобиването му. Предположението на софистите.  

5. Възражение, че Бог увенчава делата на Своите хора. Три отговора от Августин. 
Четвърти отговор от Писанието.  

6. Първо конкретно възражение, а именно, че ни е заповядано да събираме 
богатство на небето. Отговор, показващ по какъв начин става това.  

7. Второ възражение, а именно, че се казва, че праведните, които минават през 
скърби, са достойни за небесното царство. Отговор. Какво се има предвид под 
“правда.”  

8. Трето възражение, основано върху три стиха от Павел. Отговор.  
9. Четвърто възражение, основано върху думите на нашия Спасител, “Ако искаш 

да влезеш в живота, пази заповедите.” Отговор, даващ обяснение на стиха.  
10. Последно възражение, а именно, че самата вяра е наречена “дело.” Отговор: 

Вярата не оправдава в своето качество на дело.  

(Текстовете, които говорят за награда, не правят делата причина за 
спасението, 1-4) 

1. Какво означава “ще получат според делата си”? 

Нека сега да продължим към онези текстове, които твърдят, че Бог ще въздаде 
на всеки според неговите дела (Мат. 16:27). Следните стихове са от този вид: “Всички 
ще застанем пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в 



тялото, било добро или зло” (2 Кор. 5:10). “Който ще въздаде на всеки според делата 
му: вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и 
безсмъртие,” но “скръб и неволя на всяко човешка душа, която прави зло” (Рим. 2:6, 7, 
9); “Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, 
ще възкръснат за осъждане” (Йоан 5:29); “Елате вие, благословени от Баща Ми, . . . 
защото огладнях, и ме нахранихте, ожаднях, и Ме напоихте,” и т.н. (Мат. 25:34, 35). 

Към тях можем да добавим текстовете, които описват вечния живот като награда 
за дела, като следните: “Според делата на ръцете на човека му се въздава” (Пр. 12:14, 
съчетано с Ис. 3:11); “Който почита заповедта, има отплата” (Пр. 13:13); “Радвайте се и 
веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата” (Мат. 5:12; Лука 6:23); “Всеки 
според своя труд ще получи своята награда” (1 Кор. 3:8). 

Текстовете, в които се казва, че Бог ще въздаде на всеки човек според делата му 
(Рим. 2:6), могат лесно да бъдат обяснени. Защото този начин на изразяване показва не 
причината, а реда на извършване. Така, извън всяко съмнение е, че стъпките, с които 
Господ в Своята милост изпълнява нашето спасение, са тези, “Които предопредели, тях 
и призова; които призова, тях и оправда; които оправда, тях и прослави” (Рим. 8:30). Но 
макар че единствено чрез милост Бог приема Своите хора в живота, все пак, тъй като ги 
води към него по пътя на добрите дела, за да извърши в тях Своето дело в реда, който е 
определил, не е странно, че се казва, че те биват увенчани според делата си, тъй като 
несъмнено чрез добрите дела те биват приготвени да получат венеца на безсмъртието. 
Дори по тази причина се казва правилно, че те изработват своето спасение (Фил. 2:12), 
докато упражняват себе си в добри дела, те се стремят към вечния живот, както на 
друго място им се заповядва да се трудят за храна, която не се разваля (Йоан 6:27), като 
придобиват за себе си живот чрез вяра в Христос; и все пак незабавно се добавя, че 
Човешкият Син ще им даде тази храна. От това става ясно, че изработването не 
противоречи на благодатта, а се отнася за следствията от нея, и следователно 
вярващите не са начинатели на своето спасение, нито то е следствие от техните дела. 
Тогава какво? В мига, в който те биват приети в общение с Христос чрез познанието на 
Благовестието и просвещението на Святия Дух, техният вечен живот е започнал, и 
тогава Онзи, Който е започнал добро дело в тях, “ще го завърши до деня на Исус 
Христос” (Фил. 1:6). И то бива извършвано, когато в правда и святост те приличат на 
своя небесен Баща, и доказват, че не са незаконородени синове. 

2. Наградите като “наследство” 

В думата “награда” няма нищо, което да оправдае заключението, че нашите дела 
са причина за спасението. Първо, нека да е установен принцип в нашите сърца, че 
небесното царство не е заплата за слуги, а наследство за синове (Еф. 1:18); наследство, 
дадено само на онези, които Господ е осиновил като синове, и давано единствено 
заради това осиновение: “Синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната” 
(Гал. 4:30). И затова в същите тези стихове, в които Святият Дух обещава вечна слава 
като награда за дела, като я нарича изрично “наследство,” Той показва, че тя идва при 
нас поради друга причина. Така Христос изброява делата, заради които дава небето 
като награда, като призовава Своите избрани да я вземат, но в същото време добавя, че 
тази награда може да бъде взета само чрез правото на наследство (Мат. 25:34). Павел 
също насърчава слугите, докато вярно изпълняват своите задължения, да се надяват на 
награда от Господа, но добавя, че наградата е наследството” (Кол. 3:24). Така виждате 



как те чрез тези правни понятия внимателно ни предупреждават да приписваме вечното 
благословение не на дела, а на Божието осиновение. 

Тогава защо в същото време споменават за делата? Този въпрос може да бъде 
изяснен чрез един пример от Писанието (Бит. 15:5; 17:1). Още преди раждането на Исак 
Авраам получи обещание за потомък, в когото ще се благославят всички земни 
семейства; умножаване на потомството така, че броят му да бъде равен на броя на 
небесните звезди и на морския пясък, и т.н. Много години след това той се приготвя, в 
покорство на Божията заповед, да пожертвува своя син. Като е извършил това действие 
на покорство, той получава обещанието, “В Себе Си се заклевам, казва Господ, че 
понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя 
премного и ще умножа и преумножа 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 благословят всички земни семейства, защото си послушал гласа 
Ми” (Бит. 22:16-18). Какво чуваме? Дали Авраам чрез своето покорство заслужи 
благословението, което му беше обещано още преди да бъде дадена заповедта? Тук със 
сигурност ясно виждаме, че Бог награждава делата на вярващите с благословения, 
които им е дал още преди да се е помислило за дела, като няма друга причина да бъдат 
дадени тези благословения, освен Неговата милост. 

3. Наградата като благодат 

И все пак Господ не действува напразно, нито ни заблуждава, когато ни казва, че 
въздава на делата това, което е дал безплатно още преди делата. Тъй като иска ние да се 
упражняваме в добри дела, докато се стремим към изявяването, или ако мога така да го 
изразя, узряването на нещата, които е обещал, и чрез тях да се държим за 
благословената надежда, поставена пред нас в небето, плодът на обещанията правилно 
може да се припише на онези неща, чрез които бива доведен до узряване. И двете неща 
са умело изразени от Апостола, когато казва на колосяните да прилежават в 
служението на любовта, “за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за 
което сте чули по-напред в истинското слово на благовестието” (Кол. 1:5). Защото 
когато казва, че Благовестието им е дало познание за надеждата, която се пази за тях на 
небесата, той заявява, че тя зависи само от Христос, и не от дела. С това се съгласяват 
думите на Петър, че вярващите “са пазени с Божията сила за спасение, готово да се 
открие в последно време” (1 Пет. 1:5). Когато казва, че те се борят за това спасение, той 
има предвид, че вярващите продължават да тичат през целия си живот за да го 
достигнат. 

Но за да ни предпази от заблудата, че обещаната награда е някаква заслуга, 
нашият Господ ни дава една притча, в която представя Себе Си като стопанин, който 
изпраща всички работници, които е срещнал, да работят на лозето му, някои в първия 
час на деня, други във втория, някои дори в единадесетия; вечерта плаща на всички 
еднакво. Тълкуването на тази притча е кратко и истинно дадено от онзи древен автор 
(който и да е бил той), който е написал книгата За призоваването на езичниците, която 
се представя като творба на Амвросий. Ще го предам с неговите думи вместо с мои: 
“Чрез тази притча нашият Господ представя многото различни начини на призоваване 
като отнасящи се само за благодатта, като онези, които са дошли на лозето в 
единадесетия час и са направени равни на другите, които са се трудили целия ден, 
несъмнено представляват хората, които, за да бъде похвалено превъзходството на 
благодатта, Божията щедрост е наградила в края на деня и в края на живота; не като 



плаща цената на труда, а като излива богатствата на Неговата доброта върху онези, 
които е избрал без дела; за да могат дори онези, които са понесли дневната жега, и все 
пак не са получили повече от дошлите последни, да разберат, че са получили дар на 
благодат, а не заплата за дела” (Лъже-Амвросий, За призоваването на езичниците). 

Накрая, също заслужава да отбележим, че в текстовете, в които вечният живот е 
наречен награда за дела, това не се отнася просто за онова общение с Бога, което е 
подготовка за благословеното безсмъртие, когато Той ни приема в Христос с бащинско 
благоволение, а за притежаването, или изпълнението на благословението, както го 
изразяват самите думи на Христос, “в идещия свят вечен живот” (Марк 10:30), и на 
друго място, “Елате вие, благословени от Баща Ми, и наследете царството, и т.н. (Мат. 
25:34). По тази причина също Павел нарича “осиновение” онова изявяван на 
осиновението, което ще стане при възкресението, и което осиновение той след това 
тълкува като “изкупването на нашето тяло” (Рим. 8:23). Но тъй като отчуждението от 
Бога е вечна смърт, така когато човек бъде приет в Божието благоволение за да се радва 
на общение с Бога и да стане едно с Бога, той преминава от смъртта в живота. Това се 
дължи само на осиновението. Макар че по навик те упорито настояват на думата 
“награда,” ние винаги можем да ги върнем към изявлението на Петър, че вечният живот 
е наградата на вярата (1 Пет. 1:9). 

4. Целта на обещанието за награда 

Затова нека не си въобразяваме, че чрез това обещание Святият Дух хвали 
достойнствата на нашите дела, като че ли те наистина заслужават такава награда. 
Защото Писанието не ни оставя нищо, с което да се хвалим пред Бога. Дори неговата 
цел е да подтисне, смири, събори и напълно да смаже нашата гордост. Но по този начин 
се дава помощ на нашата слабост, която незабавно би се предала, ако не беше 
поддържана чрез това очакване и ако не беше лекувана чрез тази утеха. 

Първо, нека всеки човек сам за себе си да прецени колко трудно е не само да 
изостави всичко, но и да остави и да отхвърли сам себе си. Но именно това е 
обучението, с което Христос обучава Своите ученици, тоест всички праведни. Второ, с 
това Той през целия им живот ги държи под дисциплината на кръста, за да не 
позволяват на своите сърца да копнеят или да уповават на настоящите добрини. 
Накратко, Неговото обучение е такова, че накъдето и да обърнат очите си в този свят, 
те не виждат пред себе си нищо освен отчаяние; и затова Павел казва, “Ако само в този 
живот се надяваме на Христос, то от всички хора ние сме най-много за съжаление” (1 
Кор. 15:19). За да не се провалят в тези големи трудности, Господ им напомня да 
издигнат нависоко главите си и да погледнат по-далеч, та в Него да намерят щастието, 
което не виждат в света; това щастие Той нарича “награда, заплата, въздаяние,” не като 
оценка на заслугите от дела, а за да покаже, че това е възнаграждение за техните 
трудности, страдания и обиди. Следователно, няма нищо, което да ни попречи да 
наричаме вечния живот “възнаграждение” по примера на Писанието, защото в него 
Господ довежда Своите хора от труд в почивка, от страдание в преуспяване и приятно 
състояние, от скръб в радост, о бедност в изобилие, от позор в слава; накратко, заменя 
всички злини, които те са издържали, с благословения. Така не би било неправилно да 
смятаме святостта на живота за път; наистина, не пътят, който дава достъп до славата 
на небесното царство; а пътят, по който Бог води Своите избрани към изявлението на 
това царство, тъй като Той благоволи да прослави онези, които е осветил (Рим. 8:30). 



Само нека не си въобразяваме, че “заслуги” и “заплата” са свързани понятия, 
нещо, на което софистите нелепо настояват, като не осъзнават целта, която тук 
посочихме. Колко абсурдно е да гледаме в една посока, когато Господ ни призовава в 
друга посока! Нищо не е по-ясно от това, че на добрите дела е обещана награда, за да 
бъде подкрепена слабостта на нашата плът чрез някаква утеха; но не и да издува 
нашите умове със суета. Следователно, онзи, който от заслугите извежда награда, или 
преценява делата и наградите на едни везни, се отклонява много от целта, която Бог 
има предвид. 

(Отговори на възражения против този възглед, 5-10) 

5. Наградата се основава на прошката 

Затова, когато Писанието говори за “венеца на правдата, който Господ, 
праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден” (2 Тим. 4:8), аз не само казвам заедно с 
Августин, “На кого праведният Съдия ще даде венеца, ако милостивият Баща не е дал 
благодат, и как би могло да има правда, ако преди това няма благодат, която да 
оправдава нечестивите? Как биха могли тези неща да бъдат платени като дължими, ако 
преди това не са били дадени?” (August. Ad Valent. de Grat. et Lib. Art.); но също ще 
добавя, как би могъл Той да вмени правда на нашите дела, ако Неговата 
снизходителност не е скрила неправдата, която е в тях? Как би могъл да ги смята за 
достойни за награда, ако с безгранична доброта не е унищожил онова, което е 
недостойно в тях? Августин има навика да нарича вечния живот “благодат,” защото 
макар той да е заплата за дела, той бива даден чрез безплатен дар от Бога. Но 
Писанието ни смирява повече, и в същото време ни въздига. Защото освен че ни 
забранява да се хвалим с дела, защото са безплатен дар от Бога, то ни казва, че те 
винаги биват замърсени с някаква нечистота, така че не могат да удовлетворят Бога, 
когато бъдат изпитвани чрез стандарта на Неговата справедливост; но за да не би с това 
нашата работа да бъде унищожена, те са угодни на Бога само поради прошката. Но 
макар че Августин използва различни думи от нашите, от неговите думи е ясно, че 
разликата е повече на външен вид, отколкото истинска. Като показва разликата между 
двама човека, единият със свят и съвършен живот почти до чудо; а другият наистина 
честен и с чисто поведение, но не така съвършен, че да няма какво да се желае, той 
накрая заключава, “Онзи, който изглежда по-нисш в поведението си, но заради 
истинната вяра в Бога, чрез която живее (Ав. 2:4) и според която обвинява себе си за 
всички грешки, хвали Бога във всичките Му добри дела, поема върху себе си срама и 
приписва славата на Бога, от когото получава и прошка за греховете си, и любов към 
добрите дела, в мига, в който бива освободен от този живот, бива преселен в 
обществото на Христос. Защо става това, освен заради неговата вяра? Защото макар че 
тя не спасява никой човек без дела (такава вяра е извратена и не действува чрез любов), 
пак чрез нея греховете биват простени; защото праведният чрез вяра ще живее; без нея 
делата, които изглеждат добри, биват обърнати в грехове” (August. Ad Bonifac. Lib. 3, c. 
5). Тук той ясно признава онова, на което ние така силно настояваме, че правдата на 
добрите дела зависи от това дали са одобрени от Бога чрез прошката. 

6. Относно “небесните съкровища” 

Подобно на горните текстове нашите противници цитират следното: “Спечелете 
си приятели чрез неправедното богатство, та когато се привърши, да ви приемат във 
вечните жилища” (Лука 16:9). “На онези, които имат богатството на този свят, заръчвай 



да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, 
Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; да вършат добро, да богатеят с 
добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си добра основа за в 
бъдеще, за да се хванат за истинския живот” (1 Тим. 6:19). Защото добрите дела, на 
които се радваме във вечното благословение, са сравнени с богатства. Аз отговарям, че 
ние никога няма да достигнем до истинското познание за тези стихове, ако не осъзнаем 
каква е целта на Духа в тях. Ако е вярно, както Христос казва, “Където е съкровището 
ти, там ще бъде и сърцето ти” (Мат. 6:21), тогава, както светските хора се стремят да си 
доставят онези неща, които съставляват насладата на настоящия живот, така е 
задължение на вярващите, след като са научили, че този живот ще отмине като сън, да 
се погрижат за онези неща, на които истински ще се наслаждават след като бъдат 
преселени там, където ще живеят своя вечен живот. 

Следователно, ние трябва да сме като хора, които се местят в жилище, в което 
възнамерява да живеят постоянно. Като изпращат предварително своите вещи и 
решават да не ги ползват за известно време, защото смятат, че колкото повече имат в 
своето бъдещо жилище, толкова по-щастливи ще са; така, ако смятаме, че небето е 
нашата страна, трябва да изпратим своето богатство там, вместо да го оставяме тук, 
където в случай на внезапно заминаване то ще бъде изгубено за нас. Но как да го 
пренесем там? Като се погрижим за нуждите на бедните, защото Господ смята всичко, 
което е дадено на тях, като дадено на самия Него. От това идва и това превъзходно 
обещание, “Който показва милост към бедния, заема на Господа” (Пр. 19:17; Мат. 
25:40); и отново, “Който сее щедро, щедро ще пожъне” (2 Кор. 9:6). Това, което даваме 
на нашите братя като действие на любов, е вложено в Господа, Който като верен банкер 
ще ни го възстанови накрая с изобилна лихва. Тогава дали нашите задължения са с 
такава стойност пред Бога, че са като някакво съкровище, оставено на съхранение при 
Него? Кой може да се поколебае да се съгласи с това, когато Писанието така често и 
ясно свидетелствува за това? 

Но ако някой иска да скочи от Божията доброта към заслугите от дела, неговата 
заблуда няма да получи подкрепа от тези стихове. Защото всичко, което можете с право 
да извлечете от тях, е склонността от страна на Бога да се отнася към нас със 
снизхождение. Защото, за да ни подбуди към добри дела, Той не позволява никое 
действие на покорство, колкото и недостойно да е пред Него, да остане без награда. 

7. Награда за издържана скръб? 

Но те настояват още по-силно на думите на Апостола, когато, като утешава 
солунците в техните скърби, им казва, че те са дадени, “за да се удостоите за Божието 
царство, за което и страдате. Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на 
онези, които ви оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато 
се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели” (2 Сол. 1:5-7). Авторът на 
Посланието към Евреите казва, “Бог не е неправеден, та да забрави това, което 
извършихте, и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още 
служите на светиите” (Евр. 6:10). 

На първия текст отговарям, че достойнството, за което се говори, не е 
достойнство от заслуги, но тъй като Бог Баща иска онези, които е избрал, да бъдат 
съобразени с първородния Христос, и тъй като беше правилно Той първо да пострада и 
тогава да влезе в славата Си, така и ние през много скърби да влезем в небесното 



царство. Следователно, докато понасяме скърби заради Христос, ние получаваме белег, 
с който Бог белязва овцете от Своето стадо (Гал. 6:17). Затова сме считани за достойни 
за Божието царство, защото носим на тялото си белезите на нашия Господар и Учител, 
като те са гербовете на Божиите деца. Именно в този смисъл трябва да разбираме 
стиховете: “Всякога носим на тялото си умирането на Господ Исус, за да се яви на 
тялото и животът на Исус” (2 Кор. 4:10). “За да позная Него, силата на Неговото 
възкресение и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му” 
(Фил. 3:10). 

Причината, която е добавена от Павел, не е да се докаже някаква заслуга, а да 
бъде утвърдена нашата надежда за Божието царство; като че казва, Тъй като подхожда 
на Божия справедлив съд да възмезди вашите врагове за скръбта, която са ви нанесли, 
така е подходящо да ви даде избавление и почивка от тези скърби. Другият текст, който 
като че казва, че подхожда на справедливостта на Бога да не пропуска служението на 
Неговите хора и почти внушава, че е несправедливо да ги забравя, трябва да се обясни 
така: Бог, за да ни събуди от леността, ни уверява, че всеки труд, който вършим за 
славата на Неговото име, няма да бъде напразен. Нека винаги да помним, че това 
обещание, както всички други обещания, няма да бъде от полза, ако не е 
предшествувано от завета на незаслужена милост, от който зависи цялата сигурност на 
нашето спасение. Но като уповаваме на този завет, ние трябва да се чувствуваме 
уверени, че колкото и недостойно да е нашето служение, Божията щедрост няма да 
позволи то да остане невъзнаградено. За да ни утвърди в това очакване, Апостолът 
заявява, че Бог не е неправеден; но ще действува според вече даденото обещание. 
Следователно, правдата се отнася за истинността на Божието обещание, а не за 
справедливостта на изплащане на дължимото. В този смисъл има едни прекрасни думи 
на Августин, които, тъй като съдържат един много важен възглед, този свят човек ги е 
използвал многократно, и които според мен са достойни да бъдат запомнени завинаги: 
“Верен е Господ, Който сам е направил Себе Си наш длъжник, не защото е получил 
нещо от нас, а защото ни е обещал всичко” (August. in Ps. 32, 109). 

8. Оправдание чрез любов 

Нашите противници привеждат също следните текстове от Павел: “И ако имам 
пълна вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм” (1 Кор. 
13:2). И отново, “И тъй, остават тези трите, вяра, надежда и любов; но най-голяма от 
тях е любовта” (1 Кор. 13:13). “А над всичко това се облечете в любовта, която свързва 
всичко в съвършенството” (Кол. 3:14). От първите два текста нашите фарисеи спорят, 
че ние биваме оправдани чрез любов, а не чрез вяра, тъй като любовта, казват те, е по-
голямата добродетел. Лесно можем да се справим с тази логика. На друго място 
показах, че онова, което се казва в първия текст, не се отнася за истинската вяра. Във 
втория текст признаваме, че се казва, че любовта е по-голяма от вярата, но не защото 
любовта носи повече заслуги, а защото носи повече плодове, защото е по-обширна, 
носи по-голямо служение, и винаги процъфтява, докато ползата от вярата е само за 
известно време. Ако гледаме на превъзходствата, несъмнено Божията любов е на първо 
място. Но тук Павел не говори за нея; защото единственото нещо, на което настоява, е 
чрез взаимна любов да се назидаваме един друг в Господа. Но дори да приемем, че 
любовта във всяко отношение превъзхожда вярата, кой човек със здрав разум би 
твърдял, че следователно тя прави повече за оправданието? Силата за оправдание, 
която принадлежи на вярата, не се състои в нейната стойност като дело. Нашето 



оправдание зависи изцяло от Божията милост и заслугите на Христос; когато вярата 
обхваща тези неща, казва се, че тя ни оправдава. 

И така, ако попитате нашите противници в какъв смисъл те приписват 
оправданието на любовта, те ще отговорят: Тъй като е дълг пред Бога, на нас ни се 
приписва правда според нейните заслуги, чрез приемането на Божията доброта. Тук 
виждате колко красиво се развива аргументът. Ние казваме, че вярата оправдава не 
защото заслужава оправдание за нас чрез своето достойнство, а защото е инструмент, 
чрез който безплатно придобиваме правдата на Христос. Като пренебрегват Божията 
милост и като подминават Христос, пълнотата на правдата, те твърдят, че ние биваме 
оправдани чрез любовта като превъзхождаща вярата; все едно да твърдим, че царят е 
по-подходящ да прави обувки от обущаря, защото царят е безкрайно по-висш от 
обущаря. Това неправилно твърдение е изобилно доказателство, че всички школи на 
Сорбоната никога не са имали и най-малкото познание какво означава оправдание чрез 
вяра. 

Ако тук се намеси някой да спори, и да ни пита защо даваме различни значения 
на думата “вяра,” използвана от Павел в толкова близки един до друг текстове, мога 
лесно да покажа, че имам сериозни основания за това. Защото макар че тези дарби, 
които Павел изброява, са в известна степен подчинени на вярата и надеждата, защото 
са свързани с познанието за Бога, тъй като обобщение ги включва под понятията “вяра” 
и “надежда”; като че казва, Пророчествата и езиците, както и дарбата на тълкуване, и 
познанието, са предназначени да ни водят до познание за Бога. Но в този живот ние 
познаваме Бога единствено чрез вяра и надежда. Следователно, когато говоря за вяра и 
надежда, аз в същото време имам предвид това обобщение. “И тъй, остават тези три, 
вяра, надежда и любов”; тоест, колкото и голям да е броят на дарбите, те всички се 
свеждат до тези трите; “а най-голяма от тях е любовта” (1 Кор. 13:13). 

От третия текст те правят извода: Ако любовта е връзката на съвършенството 
(Кол. 3:14), тя трябва да бъде и връзката на правдата, защото правдата не е нищо друго 
освен съвършенство. Първо, без да възразяваме, че Павел дава тук названието 
“съвършенство” на правилния съюз сред членовете на правилно основаната църква, и 
като признаваме, че чрез любов ние биваме усъвършенствувани пред Бога, какъв плод 
получават те от това? В отговор аз винаги ще възразя, че ние никога не достигаме до 
това съвършенство, ако не изпълним всички части на любовта; и от това ще заключа, че 
тъй като всички хора са много далеч от такова изпълнение, надеждата за съвършенство 
е изключена. 

9. Матей 19:17 

Не желая да разглеждам всички неща в Писанието, за които глупавите 
сорбонисти се захващат както им падне, и ги хвърлят против нас. Някои от тях са 
толкова смешни, че не мога да ги спомена без да се подложа на обвинения в дребнаво 
заяждане. Затова ще завърша с изложение на едно от изявленията на нашия Спасител, 
което на тях много им харесва. Когато законникът Го попита, “Добри Учителю, какво 
добро да сторя, за да имам вечен живот?,” Той отговори, “Ако искаш да влезеш в 
живота, пази заповедите” (Мат. 19:16, 17). Какво повече искаме, казват те, когато 
самият Извор на благодатта ни заповядва да придобиваме небесното царство чрез 
спазване на заповедите? Като че ли не е ясно, че Христос съобразяваше Своите 
отговори с характера на хората, с които говори. Тук Той бива запитан от Учител на 



Закона относно средството за придобиване на вечен живот; и въпросът не е поставен 
просто: Какво могат хората да направят, за да го постигнат? И характерът на питащия, 
и неговият въпрос изискваха Господ да даде точно този отговор. Като е изпълнен с 
убеждението за правда по Закона, законникът имаше сляпо упование в делата. Затова 
неговият въпрос беше, какви са делата на правдата, чрез които се придобива спасение? 
Затова той правилно бива насочен към Закона, в който има съвършено огледало на 
правдата. 

Ние също ясно заявяваме, че ако търсим живот в делата, трябва да спазваме 
заповедите. И познанието за това учение е необходимо за християните; защото как биха 
прибягнали при Христос, ако не осъзнават, че от пътеката на живота са паднали в 
пропастта на смъртта? Или как биха могли да разберат колко са се отклонили от пътя 
на живота, ако преди това не разберат какъв е този път? Само тогава те чувствуват, че 
безопасното убежище е в Христос, когато виждат колко много тяхното поведение 
противоречи на Божията правда, която се състои в спазване на Закона. 

Обобщението е в това: Ако спасението се търси в дела, трябва да пазим 
заповедите, чрез които биваме обучавани в съвършена правда. Но не можем да останем 
тук, ако не искаме да спрем на средата на пътя; защото никой от нас не е способен да 
пази заповедите. Като сме изключени така от правдата на Закона, ние трябва да 
прибегнем до друго избавление, а именно, до правдата на Христос. Затова нашият 
Господ, като знаеше, че законоучителят е изпълнен със суетна увереност в делата, го 
насочи към Закона, за да научи, че е грешник, изложен на страшната присъда на 
вечната смърт; така на друго място Той утешава с обещанието за благодат другите, 
които вече са смирени с това познание, без да споменава за Закона. “Елате при Мен 
всички, които сте отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго 
върху себе си и научете се от Мен; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще 
намерите почивка за душите си” (Мат. 11:28, 29). 

10. Правдата и неправдата не се определят по едно и също правило 

Накрая, като им омръзне да изкривяват Писанието, те прибягват до хитрини и 
софизми. Едно заяждане е, че някъде вярата е наречена “дело” (Йоан 6:29); от това 
заключават, че ние грешим като противопоставяме вярата на делата; като че ли вярата, 
считана за покорство на Божията воля, може чрез своите си заслуги да придобие 
нашето оправдание, а не като приема Божията милост, отпечатва на нашите сърца 
правдата на Христос, която ни е дадена в проповядването на Благовестието. Моите 
читатели ще ми простят за това, че не издържам да се занимавам с такива нелепости; 
тяхната собствена слабост е достатъчна да ги унищожи, дори без външна критика. 

Но ще бъде правилно да се справим мимоходом с едно възражение, което има 
някаква прилика със здравия разум, за да не би да създаде някакви трудности на хората 
с по-малки умения. Тъй като здравият разум изисква противоположностите да бъдат 
изпитвани по едно и също правило, и тъй като всеки грях бива натоварен върху нас 
като неправда, така е правилно – казват нашите противници – всяко добро дело да 
получи похвалата на правдата. Отговорът, който някои дават, че осъждението на хората 
е на основата само на неверието, а не върху конкретни грехове, не ме задоволява. 
Наистина, съгласен съм с тях, че неверието е изворът и коренът на всяко зло; защото то 
е първото действие на бунт против Бога, и след това бива последвано от конкретни 
нарушения на Закона. Но тъй като изглежда, че те твърдят, че в изследването на 



правдата и неправдата за добрите и лошите дела се прилага едно и също правило, в това 
аз не съм съгласен с тях. Правдата от дела се състои в съвършено спазване на Закона. 
Следователно не можете да бъдете оправдани чрез дела, ако не следвате тази права 
линия – ако мога така да го изразя – през целия си живот. Мигът, в който се отклоните 
от нея, вие сте изпаднали в неправда. От това става явно, че правдата не се придобива 
чрез няколко дела, а чрез неуморно и неотклонно спазване на Божията воля. Но 
правилото по отношение на неправдата е много различно от това. Чрез едно единствено 
деяние прелюбодеецът или крадецът е осъден на смърт, защото се е разбунтувал против 
Божието величие. Грубата грешка на тези наши заядливци е именно в това; те не 
обръщат внимание на думите на Яков, “Ако някой спази целия Закон, а съгреши в едно, 
бива виновен за всичко. Понеже Оня, Който е рекъл: Не прелюбодействувай, е рекъл 
също: Те убивай,” и т.н. (Яков 2:10, 11). Затова не трябва да изглежда несмислено, 
когато казваме, че справедливата отплата за всеки грях е смърт, защото всеки грях 
заслужава справедливото Божие негодувание и възмездие. Но вие ще разсъждавате 
несмислено, ако направите обратния извод, че едно добро дело ще примири човека с 
Бога, независимо от това, че чрез много грехове е заслужил гняв. 

   



Глава Деветнадесета 

19. ЗА ХРИСТИЯНСКАТА СВОБОДА. 

Трите части на тази глава са: 

I. Необходимостта от учение за Християнската Свобода, р. 1. Обяснение на 
главните части на тази свобода, р. 2-8.  

II. Естеството и действието на тази свобода, против епикурейците и против онези, 
които не се съобразяват с по-слабите, р. 9, 10.  

III. За съблазънта. Дълго, но необходимо разглеждане на този предмет, р. 11-16.  

Раздели. 

1. Връзката на тази глава с предишната глава относно оправданието. Истинското 
познание за християнската свобода е полезно и необходимо.  

1. Очиства съвестта.  
2. Възпира неморалността.  
3. Поддържа заслугите на Христос, истината на Благовестието и мира в 

душата.  
2. Тази свобода се състои от три части. Първо, като отхвърлят правдата от Закона, 

вярващите гледат само към Христос. Възражение. Отговор, разграничаващ 
правдата по Закона от правдата от Благовестието.  

3. Тази първа част е ясно обоснована от цялото Послание към Галатяните.  
4. Втората част на християнската свобода, а именно, че съвестта, освободена от 

игото на Закона, доброволно се покорява на Божията воля. Това не може да 
стане докато сме под Закона. Причини за това.  

5. Когато сме освободени от строгите изисквания на Закона, ние можем с радост и 
с голямо желание да отговорим на Божия призив.  

6. Доказателство за тази втора част от един Апостол. Целта на тази свобода.  
7. Третата част на свободата, а именно, свободното използване на нещата, които 

нямат морална стойност. Познанието за тази част е необходимо, за да премахне 
отчаянието и суеверието. Описание на суеверието.  

8. Доказателство за тази трета част от Посланието към Римляните. Онези, които не 
я спазват, използват хитрини.  

1. Презиращите Бога.  
2. Отчаяните.  
3. Неблагодарните. Цел и действие на тази трета част.  

9. Втора част на главата, показваща естеството и действието на християнската 
свобода, противно на епикурейците. Описание на техния характер. Оправдания 
и хитрости. Употребата на нещата, които нямат морална стойност. Откриване на 
злоупотребите. Начин за поправяне на злоупотребите.  

10. Защита на тази свобода против онези, които не се съобразяват с по-слабите. 
Опровержение на заблудата на такива хора. Една много гибелна заблуда. 
Възражение. Отговор.  

11. Приложение на учението за християнската свобода по темата за съблазните. Два 
вида съблазън. Създаване на съблазън. Приемане на съблазън. Много малко хора 
разбират предмета за създаването на съблазън. За фарисейската съблазън, или за 
приемането на съблазънта.  



12. Кой трябва да бъде смятан за слаб и кой за фарисей. Доказателства чрез примери 
и от учението на Павел. Правилната умереност на християнската свобода. 
Необходимостта от защита на християнската свобода. Не трябва да се 
съобразяваме с лицемерите. Задължението да назидаваме нашите по-слаби 
ближни.  

13. Приложение на учението на нещата без морална стойност. Страхът от 
съблазняване не трябва да ни води да пропускаме онези неща, които имат 
морална стойност.  

14. Опровержение на заблудите относно християнската свобода. Съвестта на 
праведните не трябва да бъде оковавана от човешки предания в нещата, които 
нямат морална стойност.  

15. Разграничение между духовното и общественото управление. Те не трябва да 
бъдат обърквани. Доколко съвестта може да бъде ограничавана от човешки 
закони. Определение за съвест. Обяснение на определението чрез текстове от 
писанията на Апостолите.  

16. Връзката на съвестта с външното покорство; първо, в доброто и в лошото; второ, 
в нещата без морална стойност.  

(Необходимостта от учение за християнската свобода, което има три части; 
първата част се вижда в Галатяните, 1-3) 

1. Необходимостта от правилно разбиране на християнското учение за 
свободата 

Сега трябва да говорим за Християнската Свобода, чието обяснение определено 
не трябва да бъде пропускано от никой, който се е заел да даде сбито обобщение на 
християнското учение. Защото това е първостепенен въпрос, без познанието за който 
съвестта едва ли може да се опита да върши нещо без колебание, в много неща трябва 
да трепери и да е несигурна, и във всичко трябва да е изпълнена с неувереност и страх. 
По-специално, този предмет представлява уместно приложение към Оправданието, и е 
много полезен за разбиране на неговото действие. От това хората, които сериозно се 
боят от Бога, ще осъзнаят несравнимите предимства на едно учение, което нечестивите 
подиграватели постоянно атакуват със своите заяждания; тъй като отровата в ума, 
която ги мъчи, не оставя никакви задръжки за тяхната заядливост. Следователно, 
изглежда това е правилното място за разглеждане на този предмет. 

Нещо повече, макар че вече отчасти говорихме за него, полезно беше да 
отложим пълното разглеждане досега, защото винаги когато се спомене за 
християнската свобода, похотта започва да кипи и лудостта започва да се надига, ако не 
се наложи бърза обуздаване върху тези развратни духове, чрез които най-добрите неща 
биват извратени в най-лоши. Защото те или вземат тази свобода като извинение да 
отхвърлят всяко покорство към Бога, и да се впуснат в необуздан разврат, или 
чувствуват негодувание, като си мислят, че са премахнати всеки избор, ред и 
възпиране. Какво да правим, когато сме така застрашени отвсякъде? Трябва ли да се 
откажем от християнската свобода, само за да отсечем всяка възможност за такива 
гибелни последствия? Но както казахме, ако този предмет не бъде разбран, не можем да 
познаваме правилно нито Христос, нито истината на Благовестието, нито вътрешния 
мир на душата. Нашата цел трябва да бъде, без да подтискаме тази много необходима 
част от учението, да се справим с нелепите възражения, които обикновено се надигат 
против нея. 



2. Свобода от Закона 

Според мен християнската свобода се състои от три части. Първо, докато се 
стреми към увереността за тяхното оправдание пред Бога, съвестта на вярващите 
трябва да се издигне над Закона, и вече да не си помисля да придобива оправдание чрез 
него. Защото, както вече показахме (по-горе, Глава 17, р. 1), тъй като Законът да не 
оставя нито един праведен човек, ние или биваме изключени от всякаква надежда за 
оправдание, или трябва да бъдем освободени от Закона, и то така освободени, че да не 
се вземат предвид никакви дела. Защото който си въобразява, че за да придобие 
оправдание, трябва да принесе някаква степен на дела, не може да определи никакво 
правило или граница, а прави себе си длъжник на целия Закон. Следователно, като 
оставяме всякакво споменаване на Закона и всяка идея за дела, по въпроса за 
оправданието трябва да уповаваме само на Божията милост; като се отвръщаме от себе 
си, трябва да гледаме само към Христос. Защото въпросът е не как можем да бъдем 
праведни, а как, макар да сме недостойни и неправедни, можем да бъдем считани за 
праведни. Ако съвестта иска да придобие някаква увереност в това, тя трябва да не дава 
никакво място на Закона. 

Но от това не може да се направи изводът, че вярващите нямат нужда от Закона. 
Законът не престава да ги учи, да ги увещава и да ги подтиква да вършат добро, макар и 
да не бива приеман от тяхната съвест като условие пред Божието съдилище. Двете 
неща са много различни, и трябва да бъдат добре и внимателно разграничавани. Целият 
живот на християните трябва да бъде стремеж към благочестие, като виждаме, че те са 
призовани към святост (Еф. 1:4; 1 Сол. 4:5). Служението на Закона е да ги вдъхнови да 
се стремят към чистота и святост, като им напомня за техните задължения. Защото 
когато съвестта се тревожи как да придобие Божието благоволение, какъв отговор да 
даде и каква увереност да чувствува, когато бъде представена пред Неговото съдилище, 
в такъв случай не трябва да се говори за изискванията на Закона, но трябва да са 
издигне Христос, Който превъзхожда всяко съвършенство на Закона. 

3. Аргументът на Посланието към Галатяните 

С това се занимава почти цялото Послание към Галатяните; защото от конкретни 
текстове може да се докаже, че онези, които учат, че Павел тук говори само за свобода 
от церемониите, са несмислени тълкуватели. Такива текстове са следните: “Христос ни 
изкупи от проклятието на Закона, като стана проклет за нас” (Гал. 3:13); “Затова стойте 
твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско 
иго. Ето, аз, Павел, ви казвам, че ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползва. 
Да! Повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия 
Закон. Вие, които желаете да се оправдавате чрез Закона, сте се отлъчили от Христос, 
отпаднали сте от благодатта” (Гал. 5:1-4). Тези думи определено се отнасят за нещо по-
висше от свободата от церемонии. Наистина признавам, че тук Павел говори за 
церемонии, защото спори с лъжеапостоли, които замислят да върнат в християнската 
Църква онези древни сенки на Закона, които са премахнати с идването на Христос. Но 
като разглежда този въпрос, е необходимо да въведе и по-висшите неща, относно които 
е целият спор. Първо, тъй като блясъкът на Благовестието е бил затъмнен от тези 
юдейски сенки, той показва, че в Христос имаме пълна изява на всички неща, които са 
били изобразени в Мойсеевите церемонии. Второ, тъй като тези измамници са 
внушавали на хората най-гибелното мнение, че това покорство е достатъчно, за да 
заслужи Божията благодат, той настоява много силно, че вярващите не трябва да си 



въобразяват, че могат да придобият благоволение пред Бога с някакви дела, още по-
малко с такива жалки ритуали. Заедно с това той показва, че чрез кръста на Христос те 
са свободни от проклятието на Закона, на което всички хора са изложени, така че 
единствено в Христос те могат да си починат в пълна сигурност (Гал. 4:5, 21). Накрая, 
той потвърждава правото на вярващите да имат свобода на съвестта, свобода, която не 
трябва да бъде ограничавана ненужно. 

(Втората част: свободата на съвестта да се покорява без принудата на 
Закона, 4-6) 

4. Свободата от принудата на Закона полага основа за истинското покорство 
на вярващите 

Друг въпрос, който е свързан с предишния, е, че съвестта се покорява на Закона 
не защото е принудена от законова необходимост; но като е свободна от игото на 
Закона, доброволно се покорява на Божията воля. Тъй като, докато е под господството 
на Закона, тя е постоянно в страх, тя никога не бива склонна да се покорява на Бога, ако 
не е придобила тази свобода. Смисълът на нашите думи ще бъде изяснен по-кратко и 
по-ясно чрез един пример. Заповедта на Закона е, “Да обичаш Господа твоя Бог с 
цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила” (Вт. 6:5). За да извърши това, 
душата трябва преди това да е съблякла всяка мисъл и чувство, сърцето да е очистено 
от всички страсти, и цялата му сила да е съсредоточена върху тази цел. Дори онези, 
които в сравнение с другите са постигнали голям напредък в Господния път, все още са 
много далеч от тази цел. Защото макар че обичат Господа с целия си ум и с искрено 
чувство в сърцето, те все още са до голяма степен са обхванати от похотите на плътта, 
чрез които биват забавяни и възпирани да продължат да вървят с бърза крачка към 
Бога. Те наистина правят много усилия, но плътта отчасти отслабва тяхната сила, и 
отчасти ги задържа при себе си. Какво могат да направят, докато чувствуват така, че 
няма нищо, на което да са по-малко способни от това да изпълнят Закона? Те желаят, 
стремят се, стараят се; но не правят нищо с необходимото съвършенство. Ако 
погледнат към Закона, виждат, че всяко дело, което опитват или замислят, е проклето. 
И никой не може да се заблуждава, като си мисли, че делото не е напълно лошо само 
защото е несъвършено, и следователно всяко добро, което е в него, все пак бива прието 
от Бога. Защото Законът, изискващ съвършена любов, осъжда всяко несъвършенство; 
освен ако по някакъв начин не смекчи остротата на Закона. Затова, нека всеки човек да 
разсъди относно делото, което желае да бъде смятано за частично добро, и ще открие, 
че то е нарушение на Закона заради самия факт, че е несъвършено. 

5. Свободата от принуда ни дава способност за покорство с радост 

Сега виждате как нашите дела лежат под проклятието на Закона, ако бъдат 
изпитани чрез изискванията на Закона. Но как нещастните души да се захванат с 
желание за дела, от които не могат да се надяват да спечелят нищо освен проклятие? От 
друга страна, ако бъдат освободени от тази сурова строгост, или дори от цялата 
строгост на Закона, те чуват как биват поканени от Бога с бащинско снизхождение и 
радостно и с желание ще се покорят на призива и ще последват неговото водителство. 
С една дума, онези, които са под игото на Закона, са като слуги, на които господарят 
възлага всекидневните задачи. Такива слуги смятат, че нищо не може да се направи; и 
затова не смеят да се явят пред своя господар докато не извършат точно изискваната 
работа. Но синовете, към които родителите се отнасят по-сърдечно и снизходително, не 



се колебаят да представят работа, която е само започната или недовършена, или дори с 
някакви недостатъци, като вярват, че тяхното покорство и готовност ще бъдат приети 
дори когато изпълнението не е според изискваното. Такива трябва да бъдат нашите 
чувства, като сигурно уповаваме, че нашият щедър Баща ще одобри нашите дела, 
колкото и малки да са те, и колкото и груби и несъвършени да са. Така Той ни заявява 
чрез пророка, “И ще бъда благосклонен към тях, както е благосклонен човек към сина, 
който му работи” (Мал. 3:17); където думата “благосклонен” очевидно означава 
снизхождение или незабелязване на грешките, докато в същото време се обръща 
внимание на свършената работа. Тази увереност е много необходима, тъй като без нея 
всяко нещо, което се опитваме да правим, ще бъде напразно; защото Бог не прима нито 
едно наше действие като служение към Него, ако не е направено наистина от желание 
да Му служим. Но как може да стане това в страх, като се съмняваме дали с нашите 
дела обиждаме Бога или Му служим? 

6. Освободени чрез благодатта, вярващите нямат причина да се страхуват от 
остатъците от греха 

Това е причината авторът на Посланието към Евреите да приписва на вярата 
всички добри дела, които святите патриарси са извършили, и да ги оценява само заради 
вярата (Евр. 11:2). Относно тази свобода има един забележителен стих в Посланието 
към Римляните, където Павел твърди, “Грехът няма да ви владее, понеже не сте под 
Закон, а под благодат” (Рим. 6:14). Защото след като увещава вярващите, “Да не царува 
грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито 
представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на 
Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата” 
(Рим. 6:12, 13); те биха могли да възразят, че все още носят със себе си тяло изпълнено 
с похот, че грехът все още живее в тях. Затова той ги утешава като добавя, че са 
свободни от Закона; като че казва, “Макар да чувствувате, че грехът все още не е 
умъртвен, и че все още правдата не живее напълно във вас, нямате причина за страх и 
отчаяние, като че ли Бог винаги е разгневен против остатъците от греха, тъй като чрез 
благодат сте освободени от Закона и вашите дела не се изпитват чрез неговата мярка. 
Но нека онези, които си правят извода, че могат да съгрешават, защото не са под 
Закона, да разберат, че нямат право на тази свобода, целта на която е да ни насърчава за 
добри дела. 

(Свободата в “нещата без морална стойност” с доказателства от 
Посланието към Римляните, 7-9) 

7. Нещата без морална стойност 

Третата част на тази свобода е, че не сме задължени пред Бога да спазваме 
външни неща, които сами по себе си нямат морална стойност (adiafora), но сега имаме 
пълната свобода да ги използваме или да ги пропуснем. Познанието за тази свобода е 
много необходимо за нас; където то липсва, нашата съвест няма да има покой, и няма 
да има край на суеверието. В наши дни много хора смятат за нелепо да се повдига 
въпросът относно свободното ядене на месо, свободната употреба на дрехи и празници, 
и подобни незначителни дреболии, както те смятат. 

Но тези неща са много по-важни, отколкото повечето хора предполагат. Защото 
когато веднъж съвестта бъде заплетена в мрежа, тя навлиза в дълъг и объркан 



лабиринт, от който е много трудно да се излезе. Когато човекът започва да се съмнява 
дали е законно за него да използва лен за завивки, ризи, покривки и кърпи, той няма да 
бъде сигурен и относно конопа, и накрая ще се съмнява и за кълчищата.; защото ще се 
колебае в ума си дали не може да вечеря и без покривка, или дали може да мине и без 
кърпи. Ако сметне деликатесната храна за незаконна, след това ще се чувствува 
неспокоен за това, че използва бял хляб и обикновена храна, защото ще мисли, че 
тялото му може да бъде подкрепяно и от по-скромна храна. Ако се колебае относно по-
мекото вино, едва ли ще пие и най-лошото вино със спокойна съвест; накрая дори няма 
да смее да докосне вода, ако е по-сладка и чиста от обикновеното. Накратко, той ще 
стигне дотам, че да смята за престъпно да стъпче някоя тревичка на пътя си. 

Затова не е дребнав спор това, което тук започнахме, като смисълът е дали 
употребата на това или онова е според Божията воля, която трябва да бъде 
първостепенна в нашите действия и мисли. Тук някои поради отчаяние ще бъдат 
тласнати в бездната, докато други, като презрат Бога и отхвърлят всеки страх, няма да 
могат да се избавят без някаква повреда. Когато хората се впуснат в такива съмнения – 
в каквато и посока да са те – всяко нещо, което виждат, започва да наранява тяхната 
съвест. 

8. Свободата в употребата на Божиите дарове за Божиите цели 

“Знам,” казва Павел, “че нищо не е само по себе си нечисто” (нечисто означава 
несвято), “но за този, който счита нещо за нечисто, за него е нечисто” (Рим. 14:14). С 
тези думи той прави всички външни неща да зависят от нашата свобода, ако естеството 
на тази свобода ни одобрява пред нашите умове като пред Бога. 

Но ако някаква суеверна идея ни внушава някакво въздържане, тогава онези 
неща, които сами по себе си са чисти, за нас стават замърсени. Поради което апостолът 
добавя, “Благословен онзи, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Но онзи, 
който се съмнява, осъжда се ако яде, защото яде не от убеждение; а всичко, което не 
става от убеждение, е грях” (Рим. 14:22, 23). 

Когато сред такива трудности хората действуват с по-голяма сигурност, и 
уверено вършат онова, което им е приятно, в това не се ли бунтуват против Бога? 
Онези, които са дълбоко проникнати от някакъв страх от Бога, ако бъдат принудени да 
вършат много неща противни на тяхната съвест, биват обезсърчени и изпълнени със 
страх. Такива хора не получават никой от Божиите дарове с благодарение, а Павел 
заявява, че всички неща биват осветени за наша употреба чрез благодарение (1 Тим. 
4:5). Под благодарение имам предвид онова, което идва от ум, осъзнаващ добротата и 
благодатта на Бога в Неговите дарове. Защото наистина много хора разбират, че 
благословенията, на които се радват, са Божии дарове, и хвалят Бога с думите си; но 
ако не са уверени, че тези дарове са им дадени, как ще благодарят на Бога като 
Дарител? 

С една дума, виждаме накъде води тази свобода, а именно, че трябва да 
използваме Божиите дарове без никаква задръжка на съвестта, без никакво смущение в 
ума, за целта, за която те са дадени; по този начин нашите души могат да имат мир в 
Него, и да осъзнаят Неговата щедрост към нас. Защото в това се включват всички 
церемонии, чието спазване не е задължително, така че докато нашата съвест не трябва 



да бъде поставяна под задължението да ги спазва, ние също трябва да помним, че чрез 
Божията любов тяхната употреба служи за нашето назидание. 

9. Против злоупотребата с християнската свобода в лакомия и разкош! 

Трябва, обаче, внимателно да отбележим, че във всички свои части 
християнската свобода е духовен въпрос, цялата сила на който се състои в даване на 
мир на съвестта, обременена или защото е тревожна и неспокойна относно прошката на 
греховете, или дали нейните несъвършени дела, замърсени от немощта на плътта, са 
угодни на Бога, или защото е объркана относно употребата на нещата без морална 
стойност. Следователно, онези, които я използват като покривало за своите страсти, я 
тълкуват извратено, че могат произволно да злоупотребяват с добрите Божии дарове, 
или които си мислят, че няма свобода, ако тя не бива използвана пред хората, и затова 
като я употребяват, не се съобразяват със своите по-слаби братя. 

В това отношение греховете на нашето време са по-многобройни. Защото едва 
ли има човек, който, когато неговите средства му позволяват да живее разкошно, не се 
наслаждава в пируване, в облекла и в бляскава къща, който не желае да надмине 
ближния си във всякакъв разкош, и не се хвали със своето величие. И всички тези неща 
биват защитавани на основата на християнската свобода. Те казват, че това са 
безразлични неща; признавам това, ако биват използвани с безразличие. Но когато има 
твърде голям копнеж за тях, когато има твърде голяма хвалба с тях, когато има твърде 
голямо отпускане в изобилен разкош, нещата, които сами по себе си са законни, 
определено биват замърсени от тези пороци. 

Павел прави възхитително разграничение относно нещата без морална стойност: 
“За чистите всичко е чисто; а за мръсните и невярващите нищо няма чисто, но и умът 
им и съвестта им са омърсени” (Тит 1:15). Защо е обявено горко за богатите, които са 
получили своята утеха (Лука 6:24), които са сити, които сега се смеят, които “лежат на 
постелки от слонова кост и се простират на леглата си” (Амос 6:4), и “събират нива с 
нива,” и “с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка, и с вино са техните угощения” (Ис. 5:8, 
12)? Определено слоновата кост и златото и богатствата са добри Божии творения, 
позволени и дори предназначени от Божието провидение за употреба от човека; нито е 
забранено да се смеем, или да сме сити, или да прибавяме нови имоти към наследените, 
или да се наслаждаваме в музиката, или да пием вино. Това е вярно, но когато 
средствата се използват за да се търкаляме и валяме в разкош, да тровим ума и душата с 
настоящи удоволствия, и да търсим нови удоволствия, това е много далеч от законната 
употреба на Божиите дарове. 

Затова нека те да подтиснат неумереното пожелание, неумереното изобилие, 
суетата и надменността, за да използват Божиите дарове чисто с чиста съвест. Когато 
умът им бъде доведен до това състояние на трезвост, те ще могат да постигнат 
законната употреба. От друга страна, когато тази умереност липсва, дори бедняшките и 
обикновените удоволствия са прекомерни. Защото е вярна поговорката, че надменният 
ум често обитава в груба и бедняшка дреха, докато истинското смирение често се крие 
под изтънчен лен и пурпур. Затова нека всеки да живее според своето положение, 
бедно или умерено или в блясък; но нека всички да помнят, че храната, която Бог дава, 
е за поддържане на живота, не за разкош, и нека да считат за закон на християнската 
свобода да се научат заедно с Павел да са доволни в каквото и положение да са, да 



знаят “и в оскъдност да живеят, и в изобилие . . . да са сити, и да са гладни, и да са в 
оскъдност, и да са в изобилие” (Фил. 4:11). 

(Отношението на християнската свобода към слабите братя и към въпроса за 
съблазните, 10-13) 

10. Против злоупотребата с християнската свобода в нараняването на 
слабите! 

Много хора се заблуждават и в това: Като че ли тяхната свобода не е сигурна и 
цялостна когато няма свидетели за нея, те я използват безразборно и неразумно, и по 
този начин създават открита съблазън за по-слабите братя. В наши дни можете да 
видите хора, които не смятат, че притежават някаква свобода, ако не я използват като 
ядат месо в петък. Не обвинявам тяхното ядене, но този лъжлив възглед трябва да 
напусне умовете им; защото трябва да разберат, че тяхната свобода не печели нищо 
като се представя пред очите на хората, а трябва да бъде употребявана пред Бога, и се 
състои както в употреба, така и във въздържание. Достатъчно е да разберат, че пред 
Бога няма значение дали ядат месо или яйца, дали са облечени в червено или в черно. 
Съвестта, която получава ползите от такава свобода, бива наистина свободна. Така 
дори след това през целия си живот да се въздържат от месо и постоянно да се обличат 
само в един цвят, те са напълно свободни. Нещо повече, именно защото са свободни, те 
се въздържат със свободна съвест. Но те очевидно грешат когато не се съобразяват с 
немощта на своите братя, която немощ ние трябва да носим и да не им създаваме 
неразумна съблазън. 

Но понякога също е необходимо да потвърдим нашата свобода пред хората. 
Признавам това; но все пак трябва да сме много внимателни в това, за да не отхвърлим 
грижата за слабите, които Бог специално ни е поверил. 

11. Относно съблазните 

Тук ще направя някои бележки относно съблазните, какви разграничения трябва 
да се правят относно тях, кои трябва да бъдат избягвани и кои пренебрегвани. Това ще 
ни даде възможност по-късно да определим какво да е действието на нашата свобода 
сред хората. Ние се задоволяваме с общото разделение между дадена съблазън и приета 
съблазън, тъй като това разделение има ясно потвърждение в Писанието и добре 
изразява смисъла на Писанието. 

Ако поради неуместно лекомислие, или пожелание, или безразсъдство 
извършите нещо нередно или неуместно, поради което слабите или неопитните се 
съблазняват, може да се каже, че съблазънта е дадена от вас, тъй като основанието за 
съблазънта се дължи на ваша грешка. И като цяло, казва се, че има дадена съблазън при 
всеки случай, когато грешката е в човека, от когото идва съблазънта. 

Казва се, че има приета съблазън, когато едно нещо, което се върши не поради 
нечестие или неуместност, става повод за съблазън поради недобронамереност или 
някаква злоба. Защото в този случай не е дадена съблазън, но злобните кавгаджии 
непрекъснато се съблазняват. Първият вид съблазън засяга само слабите, а вторият 
засяга злонамерените и фарисеите. Затова ще наричаме едната “съблазън на слабите,” 
другата “съблазън на фарисеите,” и така ще управляваме употребата на нашата свобода, 



че да се съобразява с незнанието на слабите братя, но не и с надменността на 
фарисеите. 

Павел показва в много стихове кои неща се пораждат от немощ. “Слабия във 
вярата приемайте” (Рим. 14:1). И отново, “Да не съдим вече един друг; но по-добре да 
бъде разсъждението ви това: никой да не полага на брат си спънка или съблазън” (Рим. 
14:13); и много други стихове на същото място, към които ще насочим читателя, вместо 
да ги цитираме тук. Обобщението е, “Затова ние силните сме длъжни да носим 
немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угажда на ближния 
си с цел към това, което е добро за назиданието му” (Рим. 15:1-2). На друго място той 
казва, “Но внимавайте да не би по някакъв начин тази ваша свобода да стане спънка за 
слабите” (1 Кор. 8:9). И отново, “Всичко, което се продава на месарницата, яжте без да 
изпитвате заради него съвестта си” (1 Кор. 10:25). “Съвест, казвам, не твоята, а на 
другия. . . . Не ставайте съблазън нито на юдеи, нито на гърци, нито на Божията 
Църква” (1 Кор. 10:29, 32). И в друг стих, “Защото вие, братя, на свобода бяхте 
призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а с 
любов служете един на друг” (Гал. 5:13). Наистина е така: Нашата свобода не ни е 
дадена против нашите по-слаби ближни, на които любовта изисква да служим във 
всичко, а за да живеем мирно сред хората, като имаме мир с Бога в умовете си. 

Каква стойност трябва да поставим върху съблазънта на фарисеите, научаваме 
от думите на нашия Господ, в които той казва, “Оставете ги; те са слепи водачи” (Мат. 
15:14). Учениците му казаха, че фарисеите са се съблазнили в Неговите думи. Той 
отговаря, че те трябва да бъдат оставени и не трябва да се обръща внимание на това, че 
са се съблазнили. 

12. За правилната употреба на християнската свобода, и за правилното 
въздържане от нея 

Въпросът ще остане неясен, ако не разберем кои са слабите и кои са фарисеите; 
защото ако това разграничение бъде унищожено, не виждам как по отношение на 
съблазните може да остане някаква свобода, която да не е постоянно в най-големи 
опасности. Но според Павел отбелязва това напълно ясно, както чрез пример, така и 
чрез учение, доколко нашата свобода трябва да бъде въздържана или изявявана в 
случай на съблазън. Когато приема Тимотей за свой спътник, той го обрязва; но нищо 
не може да го принуди да обреже Тит (Деян. 16:3; Гал. 2:3). Действията са различни, но 
няма разлика в целта или намерението; като обряза Тимотей, бивайки свободен от 
всички хора, той стана слуга на всички: “На юдеите станах като юдеин, за да придобия 
юдеи; на тези, които са под закон, станах като под закон (въпреки че не съм под закон), 
за да придобия тези, които са под закон. На тези, които нямат закон, станах като че 
нямам закон (въпреки че не съм под закон спрямо Христос), за да придобия тези, които 
нямат закон. На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, 
та по всякакъв начин да спася няколко” (1 Кор. 9:20-22). Тук имаме правилното 
управление на свободата, когато в нещата без морална стойност тя може да бъде 
ограничавана, когато това е целесъобразно. 

Но той самият свидетелствува какво е имал предвид, когато твърдо се е 
противопоставил на обрязването на Тит, като пише така: “Но даже Тит, който беше с 
мен, ако и да беше грък, не беше принуден да се обреже; и то поради лъжебратята, 
които се бяха вмъкнали да съгледват свободата, която имаме в Христос Исус, за да ни 



поробят; на които нито за час не отстъпихме да им се покорим, за да пребъде с вас 
истината на Благовестието” (Гал. 2:3-5). Тук виждаме необходимостта от защита на 
свободата, когато поради неправедните изисквания на лъжеапостолите тя попада в 
опасност спрямо по-слабите умове. 

Във всички случаи трябва да следваме любовта и да се стремим към назиданието 
на нашите ближни. “Всичко е позволено,” казва той, “но не всичко е полезно; всичко е 
позволено, но не всичко е назидателно. Никой да не търси своята лична полза, но всеки 
ползата на другия” (1 Кор. 10:23, 24). Няма нищо по-ясно от това правило, че ние 
трябва да използваме нашата свобода за назиданието на нашия ближен, но ако тя се 
окаже вредна за нашия ближен, трябва да се въздържаме от нея. Има хора, които се 
преструват, че подражават на това благоразумие на Павел като се въздържат от 
свободата, но пък я използват за всичко друго, само не за целите на братската любов. 
Като гледат само своята си изгода, те погребват всякакво споменаване за свобода, 
когато е много по-полезно за техните ближни да използват свободата за тяхното добро 
и назидание, отколкото да я възпират за собствената си изгода. Задължение на 
благочестивия човек е да смята, че дадената му свобода относно външните неща трябва 
да го направи по-способен за всички служения на любовта. 

13. Любовта към ближния не може да е извинение за грях против Бога 

Това, което казах относно избягването на съблазни, трябва да се отнесе само за 
нещата без морална стойност. Не можем да избягваме да правим задължителните неща 
поради страх от съблазни. Защото тъй като нашата свобода трябва да служи на 
любовта, така любовта трябва да бъде подчинена на чистотата на вярата. Тук също 
трябва да се съобразяваме с любовта, но любовта не трябва да отива отвъд олтара; 
тоест, не трябва да оскърбяваме Бога заради ближния си. Ние не одобряваме 
невъздържаността на онези, които са буйни във всичко и по-скоро биха избухнали 
изведнъж без никакви задръжки, отколкото да напредват постепенно. Но също не 
трябва да слушаме и онези, които, като изобилствуват с хиляди форми на нечестие, 
твърдят, че действуват така за да избягнат да създават съблазън за своя ближен, като че 
ли в същото време не обучават съвестта на своите ближни в зло, особено когато затъват 
в тресавището на нечестието без никаква надежда. Когато нашият ближен трябва да 
бъде обучаван, било чрез учение или чрез пример, тогава хората с ласкателни езици 
казват, че той трябва да бъде хранен с мляко, докато в същото време му внушават най-
лошите и гибелни възгледи. Павел казва на Коринтяните, “С мляко ви храних, не с 
твърда храна” (1 Кор. 3:2); но ако присъствуваше на някоя папска литургия, дали би 
пожертвувал като начин да ги храни с мляко? В никакъв случай; млякото не е отрова. 
Следователно е измама да казват, че хранят някого, докато в същото време под 
прикритието на ласкателството те жестоко го убиват. Но дори да приемем, че за 
известно време може да се използва такова покривало, колко време техните ученици 
биха пили такова “мляко”? Ако те никога не пораснат да бъдат способни да понасят 
поне някаква по-мека храна, тогава е ясно, че те никога не са били хранени дори с 
мляко. 

Има две причини, поради които се въздържам да не вляза по-нататъшен спор с 
тези хора; първо, тяхната лудост едва ли заслужава опровергаване, като виждаме, че 
всички хора със здрав разум трябва да се отвращават от тях; и второ, тъй като вече 
достатъчно съм ги опровергал в отделни книги, не желая да се занимавам отново с това. 
Само нека моите читатели да помнят, първо, че каквито и да са съблазните, чрез които 



Сатана и светът се опитват да ни отклонят от Божия Закон, ние трябва твърдо да 
продължаваме в пътя, който е заповядан от него; и второ, че каквито и опасности да са 
надвиснали над нас, ние нямаме свободата да се отклоним нито на косъм от Божиите 
заповеди, че по никакъв повод не е законно да опитваме каквото и да е нещо освен 
позволеното. 

(Отношението на свободата на съвестта към традициите и към държавната 
власт, 14-16) 

14. Свободата на съвестта от всякакъв човешки закон 

Тъй като поради тази привилегия, която описахме, вярващите придобиват от 
Христос властта да не се вплитат в спазване на неща, от които Той желае те да са 
свободни, ние заключаваме, че тяхната съвест е свободна от всяка човешка власт. 
Защото не би било прилично дължимата към Христос благодарност за този щедър дар 
да изчезне или съвестта на вярващите да не извлече никаква полза от него. Не трябва да 
смятаме това за незначително, когато виждаме колко много струваше този дар на 
нашия Спасител, тъй като е закупен не със сребро или злато, а с неговата кръв (1 Пет. 
1:18, 19); и затова Павел не се колебае да каже, че ако поставяме душите си в 
подчинение на хора, Христос е умрял напразно (Гал. 5:1, 4; 1 Кор. 7:23). Няколко глави 
от Посланието към Галатяните са напълно посветени да покажат, че Христос бива 
скрит или дори отнет от нас, ако нашата съвест не запази своята свобода; от която 
свобода съвестта определено бива изпаднала, ако бъде обвързана с веригите на закони 
и постановления според човешки желания. Но тъй като познанието на този предмет е от 
най-голяма важност, то изисква по-дълго и по-ясно изложение. Защото в мига, в който 
споменем за премахването на човешките постановления, биват предизвикани големи 
смутове, някои от размирници, други от клеветници, като че ли ние отхвърляме и 
стъпкваме всякакво покорство. 

15. Двете царства 

Затова, за да не би това да се окаже съблазън за много хора, нека да осъзнаем, че 
човешкото управление е двойно: едното е духовно, чрез което съвестта бива обучена на 
благочестие и поклонение на Бога; другото е обществено, чрез което човекът бива 
обучен в онези задължения, които като хора и граждани сме задължени да изпълняваме 
(виж Книга 4, глава 10, р. 3-6). Тези две форми обикновено се наричат с уместните 
имена “духовна” и “земна” власт, показвайки, че първият вид се отнася до живота на 
душата, докато вторият се отнася до нещата в настоящия живот, не само до храната и 
облеклото, но и за налагането на закони, които изискват човекът да живее сред своите 
ближни чисто, почтено и умерено. Първата власт обитава в душата, втората управлява 
само външното поведение. Можем да наречем едната власт “духовно царство,” а 
другата “обществено царство.” И така, тези двете, винаги трябва да бъдат разглеждани 
разделени една от друга. Когато разглеждаме едната власт, трябва да възпираме 
умовете си и да не им позволяваме да мислят за другата власт. Защото в човека в 
известен смисъл съществуват различни светове, над които владеят различни царе и 
различни закони. 

Като осъзнаваме тази разлика, ние няма погрешно да прехвърляме учението на 
Благовестието върху обществения ред, като че ли по отношение на земната власт 
християните са по-малко подчинени на човешките закони, защото съвестта им е 



свободна пред Бога, като че ли са освободени от всяко плътско служение, защото по 
отношение на Духа те са свободни. 

И така, тъй като дори в онези постановления, които се отнасят до духовното 
царство, може да има някаква заблуда, необходимо е да разграничаваме между 
постановленията, които са законни, защото са в съгласие с Божието Слово, и другите, 
които не трябва да се намират сред праведните. На друго място ще имаме 
възможността да говорим за държавната власт (виж Книга 4, глава 20). Засега също ще 
се въздържа да говоря за църковните закони, защото този предмет ще бъде по-пълно 
разгледан в Книга Четвърта, когато стигнем до Властта на Църквата. 

С това ще завършим настоящата беседа. Както вече казах, този въпрос, макар да 
не е много неясен нито много объркан сам по себе си, създава трудности за много хора, 
защото те не разграничават достатъчно точно между това, което се нарича външна 
област, и областта на съвестта. Това, което също увеличава трудностите, е, че Павел ни 
заповядва да се покоряваме на владетеля, “не само заради гнева, но и заради съвестта” 
(Рим. 13:1, 5). Откъдето следва, че държавният закон също е задължителен за съвестта. 
Ако е така, тогава това, което вече казахме и което ще кажем, ще се окаже невярно. 

За да разрешим тази трудност, най-важното нещо е да разберем какво се има 
предвид тук под “съвест.” Определението трябва да се търси в етимологията на думата. 
Защото когато хората схващат познанието за нещата чрез ума и интелекта, се казва, че 
“познават,” и от това възниква понятието “познание” или “наука”; така когато им се 
добавя като свидетелство усещане за Божията справедливост, което не им позволява да 
прикриват своите грехове, но ги привлича като подсъдими пред Божието съдилище, 
това усещане се нарича “съвест.” Защото съвестта стои между Бога и човека и не 
позволява на човека да подтиска онова, което знае вътре в себе си; но го преследва като 
изобличител. Именно това има предвид Павел, когато казва, “на което свидетелствува и 
съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават” (Рим. 
2:15). В човека може да съществува просто познание, което е затворено; затова това 
усещане, което представя човека пред Божието съдилище, е като надзирател, който 
наблюдава и следи всички негови тайни, за да не остане нищо погребано в тъмнина. От 
това идва и древната поговорка, “Съвестта е като хиляда свидетели.” По същата 
причина Петър също използва израза, “призива на чистата съвест” (1 Пет. 3:21), за 
спокойствието на ума; когато биваме уверени в благодатта на Христос, ние смело 
представяме себе си пред Бога. И авторът на Посланието към Евреите казва, че вече 
нямаме “съвест за грехове” (Евр. 10:2), че сме счетени за свободни и оправдани, така че 
грехът вече не ни обвинява. 

16. Робството и свободата на съвестта 

И така, както делата говорят за хората, така съвестта свидетелствува за Бога, 
като чистата съвест не е нищо друго освен вътрешна почтеност в сърцето. В този 
смисъл Павел казва, че “целта на заповедта е чистосърдечна любов от добра съвест и 
нелицемерна вяра” (1 Тим. 1:5). По-долу в същата глава той показва колко много се 
различава това от интелекта, когато говори за “имайки вяра и чиста съвест, която някои 
като отхвърлиха, отпаднаха от вярата” (1 Тим. 1:19). Защото чрез тези думи той 
показва, че тя е жива готовност да служим на Бога, искрено желание да живеем в 
благочестие и святост. 



Понякога дори съвестта е като свидетел и за пред хората, както когато Павел 
свидетелствува, “Старая се всякога да имам непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо 
хората” (Деян. 24:16). Той говори така, защото плодовете на добрата съвест достигат 
дори до хората. Но както казах, в точния смисъл на думата тя се отнася само за Бога. 

Затова се казва, че човешкият закон е задължителен за съвестта, защото той 
просто изисква от човека да го спазва без да се съобразява с хората. Например, Бог не 
сам ни забранява да държим ума си целомъдрен и чист от всякаква похот, но и 
забранява всякаква външна похотливост или неприличен език. Моята съвест е 
задължена да спазва този закон дори да бях единственият човек на света, и който го 
нарушава, съгрешава не само като дава лош пример на своите братя, но и бива осъден в 
своята съвест пред Бога. 

Но това правило не важи за нещата без морална стойност. Ние трябва да се 
въздържаме от всяко нещо, което поражда съблазън, но със свободна съвест. Така 
Павел, като говори за идоложертвено, казва, “Ако някой ви рече: Това е било 
принесено в жертва, не яжте заради този, който ви е известил, и заради съвестта; 
съвест, казвам, не твоята, а на другия” (1 Кор. 10:28, 29). Като е бил вече известен, би 
съгрешил ако продължи да яде от това месо. Но макар въздържанието от негова страна 
да е задължително по отношение на брата му, тъй като е заповядано от Бога, пак той не 
престава да запазва свободата на своята съвест. Виждаме как законът ограничава 
външното действие, но оставя съвестта свободна. 

   



Глава Двадесета 

20. ЗА МОЛИТВАТА – ПОСТОЯННО УПРАЖНЕНИЕ НА 
ВЯРАТА. ВСЕКИДНЕВНИТЕ ПОЛЗИ ОТ НЕЯ. 

Главните части на тази глава са: 

I. Връзката на предмета за молитвата с предишните глави. Естеството на 
молитвата и нейната необходимост като християнско упражнение, р. 1, 2.  

II. Към кого трябва да се принася молитвата. Опровержение на едно възражение, 
което твърде често се появява в ума, р. 3.  

III. Правила, които трябва да спазваме в молитва, р. 4-16.  
IV. Чрез кого трябва да се принася молитвата, р. 17-19.  
V. Опровержение на една заблуда относно учението на нашия Посредник и 

Застъпник, с отговор на водещите аргументи в подкрепа на застъпничеството на 
светии, р. 20-17.  

VI. Естеството на молитвата и някои от нейните обстоятелства, р. 28-33.  
VII. Съвършената форма на призоваване, или изложение на Господната молитва, р. 

34-50.  
VIII. Някои правила, които трябва да се спазват по отношение на молитвата, като 

време, постоянство, усещане в ума и увереност на вярата, р. 50-52.  

Раздели. 

1. Цялостно обобщение на това, което се съдържа в предишната част на книгата. 
Преход към учението за молитвата. Неговата връзка с предмета на вярата.  

2. Определение за молитва. Необходимост от молитвата и употреба.  
3. Възражение, че молитвата изглежда безполезна, тъй като Бог вече знае нашите 

нужди. Отговор, от установяването и целта на молитвата. Потвърждение чрез 
пример. Необходимост от молитвата и нейната уместност. Тя постоянно ни 
напомня за нашите задължения и ни води към разсъждаване върху Божието 
провидение. Молитвата е много полезно упражнение. Това се доказва от три 
текста в Писанието.  

4. Правила, които трябва да спазваме в молитвата. Първо, почит към Бога. Как 
трябва да бъде настроен нашият ум.  

5. Трябва да изключим всяко лекомислие в ума и да впрегнем сериозно всички 
наши чувства. Това се потвърждава от външната форма на издигане на ръце в 
молитва. Трябва да искаме само дотолкова, доколкото Бог позволява. За да ни 
помогне в нашата слабост, Бог ни дава Духа за да ни ръководи в молитвата. 
Какво е служението на Духа в това отношение. Все пак ние трябва да се молим 
със сърцето си и с устата си.  

6. Второ правило на молитвата, осъзнаване на нашата бедност. Това правило се 
нарушава,  
1. От повърхностна и формална молитва.  
2. От лицемерите, които нямат усещане за своите грехове.  
3. От лекомислието в молитвата. Лекарства за тези неща.  

7. Възражение, че ние не винаги имаме една и съща необходимост от молитва. 
Отговор, че трябва винаги да се молим. Този отговор се потвърждава от 
изследване на опасностите, които застрашават нашия живот и нашето спасение 
по всяко време. Допълнително потвърждение от Божията заповед и позволение, 



от естеството на истинското покаяние, и от разглеждане на непокаянието. 
Заключение.  

8. Трето правило, подтискането на всяка гордост. Примери. Данаил, Давид, Исая, 
Еремия, Варух.  

9. Ползите от това подтискане на гордостта. То води към искрено просене на 
прошка, придружено със смирена изповед и сигурна увереност в Божията 
милост. Това не винаги може да се изрази в думи. То е характерно само за 
праведните, които истински се покайват. Не трябва никога да се пропуска общо 
въведение, с което да искаме благоволение за нашите молитви.  

10. Възражение против третото правило на молитвата. За прославянето на светиите. 
Отговор. Потвърждение на отговора.  

11. Четвърто правило на молитвата: В молитвата трябва да бъдем подкрепяни от 
истинска увереност, че ще бъдем чути. Каква е изискваната увереност: сериозно 
убеждение за нашата бедност, съчетана с уверена надежда. От тях произлиза 
истинската молитва. Как неувереността осакатява молитвата. Като цяло, 
необходима е вяра.  

12. Нашите противници смятат тази вяра и сигурна надежда за напълно нелепи. 
Тяхната заблуда е описана и опровергана от различни текстове в Писанието, 
които показват, че приемливата молитва бива придружавана от тези качества. 
Няма никакво противоречие между тази увереност и признанието за нашето 
нещастие.  

13. На нашите недостатъци ние противопоставяме,  
1. Божията заповед.  
2. Обещанието.  

Бунтовниците и лицемерите са напълно осъдени. Текстове от Писанието, 
потвърждаващи заповедта да се молим.  

14. Други текстове относно обещанията, които са дадени на праведните когато 
призовават Бога. Те биват изпълнявани дори когато нямаме същата святост като 
други отличени Божии слуги, ако не си позволяваме суетна самонадеяност и 
искрено уповаваме на Божията милост. Онези, които не призовават с ревностно 
желание, не са по-добри от идолопоклонници. Това съчетание на страх и 
увереност примирява различните текстове от Писанието, като ни смирява в 
молитвата и прави нашите молитви да се издигат към Бога.  

15. Възражение, основано върху някои примери, а именно, че молитвите се сбъдват, 
макар и не според предписаната форма. Отговор. Такива примери, дори да не са 
дадени за да им подражаваме, са изключително полезни. Възражение, че 
молитвите на праведните понякога не се сбъдват. Отговор, потвърден от един 
превъзходен текст от Августин. Правило за добра молитва.  

16. Горните четири правила за молитва не са толкова строго задължителни, че Бог 
да отхвърля всяка молитва, в която някое от тях липсва. Това се показва от 
примери. Заключение, или обобщение на този раздел.  

17. Чрез Кого трябва да призоваваме Бога, а именно, Исус Христос. Това се 
основава върху разглеждането на Божието величие и заповедта и обещанието на 
самия Бог. Следователно Бог трябва да бъде призоваван само в името на 
Христос.  

18. Още от самото начало молитвите на всички вярващи биват приемани само чрез 
Него; но това призоваване е специално ограничено само до периода след 
Неговото възнесение. Основанията за това ограничение.  



19. Божият гняв остава върху онези, които отхвърлят Христос като Посредник. Това 
не отхвърля взаимното посредничество на светиите на земята.  

20. Опровержение на заблудите, които се противопоставят на застъпничеството на 
Христос.  
1. Христос е Посредник на изкупление; светиите са посредници на 

застъпничество.  

Отговор, потвърден от ясното свидетелство на Писанието и от един текст от 
Августин. Естеството на застъпничеството на Христос.  

21. За застъпничеството на светиите, обитаващи с Христос в небето. Измислицата 
на папистите. Опровержение.  
1. Нейната нелепост.  
2. Никъде не е спомената в Писанието.  
3. Позовава се на съвестта на суеверните.  
4. Богохулство.  

Изключение. Отговори.  

22. Чудовищни грешки, идващи от тази измислица. Опровержение. Изключение от 
защитниците на тази измислица. Отговор.  

23. Аргументи на папистите за застъпничеството на светиите.  
1. От задълженията и служението на ангелите. Отговор.  
2. От израза на Еремия относно Мойсей и Самуил. Отговор, обръщащ 

аргумента.  
3. Смисълът на думите на пророка, потвърден от подобен текст в Езекиил, и 

от свидетелството на един апостол.  
24. Продължение на аргументите.  

4. Четвърти папистки аргумент от естеството на любовта, която е по-
съвършена в прославените светии. Отговор.  

25. Аргумент, основан върху един текст в Мойсей. Отговор.  
26. Аргумент от казаното, че Бог чува молитвите на светиите. Отговор, потвърден 

от Писанието и обяснен чрез примери.  
27. Заключение, че е нечестиво да бъдат призовавани светиите.  

1. Това ограбва Бога от Неговата слава.  
2. Унищожава застъпничеството на Христос.  
3. Противно е на Божието Слово.  
4. Противно е на правилното поведение в молитва.  
5. Няма потвърден пример за него.  
6. Произтича от неверие.  

Последно възражение. Отговор.  

28.  Видове молитва. Клетви. Прошения. Молби. Благодарности. Връзката между 
тях, тяхната постоянна употреба и необходимост. Едно конкретно обяснение, 
потвърдено от разума, Писанието и от пример. Правило относно прошенията и 
благодарностите.  



29.  Обстоятелствата на молитвата, а именно, лична и обществена, постоянна и 
временна, и т.н. Изключения в извънредни условия. Непрестанна молитва. 
Нейното естество. Опровержение на бъбривостта на папистите и лицемерите. 
Обхват и части на молитвата. Тайна молитва. Молитва на всяко място. Лична и 
обществена молитва.  

30.  За обществените места или църквите, на които се принасят обществени 
молитви. Правилната употреба на църквите. Злоупотреби.  

31.  За говоренето и пеенето. Няма полза от тях, ако не са от сърцето. Говоренето на 
глас се отнася повече за обществената, отколкото за личната молитва.  

32.   Пеенето е много древно, но не е задължително за всички. Как трябва да бъде 
изпълнявано.  

33.   Обществените молитви трябва да бъдат на разговорен, а не на чужд език. 
Причини:  

1. Естеството на Църквата.  
2. Думите на апостола. Винаги е необходима искреност. Не винаги е 

необходим език. Коленичене и откриване на главата.  

34.   Формата на молитвата, дадена ни от Христос, изявява безграничната доброта на 
нашия небесен Баща. Голямата утеха, която идва от нея.  

35.  Господната молитва е разделена на шест прошения. Разделение на две главни 
части, първата относно Божията слава, втората относно нашето спасение.  

36.   Употребата на понятието “Баща” означава,  

1. Че се молим към Бога само в името на Христос.  

2. Че отхвърляме всяко неверие.  

3. Че очакваме всяко нещо да е за наше добро.  

37.   Възражение, че нашите грехове ни изключват от присъствието на Бога, Когото 
сме направили наш Съдия, не Баща. Отговор, от естеството на Бога, описано от 
един апостол, притчата за блудния син и от израза, “Татко наш.” Христос е 
залогът, а Святият Дух е свидетелят за нашето осиновение.  

38.   Защо Бог е наречен обобщено “Татко наш.”  

39.   Можем да се молим конкретно за себе си и за други хора, но трябва да имаме в 
ума си общо споменаване на всички вярващи.  

40.   В какъв смисъл се казва, че Бог е “на небето.” Тройната полза от това учение за 
нашата утеха. Три неща, в които да внимаваме. Обобщение на предговора към 
Господната молитва.  



41.   Необходимостта от първото прошение е доказателство за нашата неправедност. 
Какво означава “Божието име.” Как трябва то да бъде освещавано. Частите на 
това освещаване. Осъждане на греховете, чрез които се омърсява Божието име.  

42.   Разграничаване между първото и второто прошение. Какво е Божието царство. 
Как идва то. Специално изложение на това прошение. То ни напомня за три 
неща. Идването на Божието царство в света. 

43.   Разграничаване между второто и третото прошение. “Волята” тук не е Божията 
тайна воля или благоволение, а волята, която е изявена в Словото. Заключение 
на първите три прошения.  

44.   Обобщение на втората част на Господната молитва. Три прошения. Какво се 
съдържа в първото. То заявява превъзходната Божия доброта и нашето неверие. 
Какво означава “хляб.” Защо прошението за хляба предхожда прошението за 
прощението на греховете. Защо хлябът е наречен “наш.” Защо трябва да се иска 
“всекидневно.” Учението, което произхожда от това прошение, показано чрез 
пример. Две групи хора съгрешават по отношение на това прошение. В какъв 
смисъл се казва “нашия хляб.” Защо искаме Бог да ни го даде.  

45.   Тясната връзка между това и следващото прошение. Защо нашите грехове са 
наречени дългове. Това прошение бива нарушавано,  

1. От онези, които мислят, че могат да задоволят Бога чрез своите си 
заслуги или чрез заслугите на други хора.  

2. От онези, които бълнуват за съвършенство, което прави прошката 
ненужна.  

Защо избраните не могат да постигнат съвършенство в този живот. 
Опровержение на либертинските мечтатели за съвършенство. Опровержение на 
едно възражение. В какъв смисъл се казва, че прощаваме на онези, които са 
съгрешили против нас. Как трябва да се разбира това условие.  

46.   Шестото прошение се разделя на три части.  

1. Различните форми на изкушението. Извратените помисли на сърцето ни. 
Примките на Сатана отляво и отдясно.  

2. Какво означава да бъдем водени в изкушение. Ние не искаме да не бъдем 
изкушавани от Бога. Какво означава “лукавия” или “злото.”  

Обобщение на това прошение. Колко необходимо е то. То осъжда гордостта на 
суеверните. Включва много превъзходни качества. В какъв смисъл се казва, че 
Бог ни води в изкушение.  

47.   Трите последни прошения ни показват, че молитвите на християните трябва да 
бъдат публични. Заключение на Господната молитва. Защо е добавена думата 
“Амин.”  

48.   Господната молитва съдържа всяко нещо, което можем или трябва да искаме от 
Бога. Онези, които искат повече, съгрешават в три неща.  



49.   По примера на светиите ние можем да оформим нашите молитви с различни 
думи, но не трябва да има разлика в смисъла.  

50.   Някои условия, които трябва да спазваме. За определяне на специални часове за 
молитва. Към какво трябва да се стремим, и какво трябва да избягваме. 
Правилото на нашите молитви е Божията воля.  

51.   Постоянството в молитва е особено препоръчвано, както чрез заповед, така и 
чрез примери. Изобличение за онези, които приписват на Бога време и начин на 
слушане.  

52.  За достойнствата на вярата, чрез която винаги придобиваме, в отговор на нашите 
молитви, което е най-добро за нас. Познанието за това е много необходимо.  

(Естеството и стойността на молитвата, 1-3) 

1. Вяра и молитва 

От предишната част на тази книга ясно виждаме колко напълно лишен е човекът 
от всяко добро, колко беден е откъм всяко средство за осигуряване на неговото 
спасение. Затова, ако иска да получи помощ в своята нужда, той трябва да отиде отвъд 
себе си и да потърси помощ на друго място. Освен това показахме, че Господ 
добронамерено и щедро изявява Себе Си в Христос, в Когото дава всякакво щастие за 
нашето нещастие, всякакво изобилие за нашите нужди, отваря ни небесните 
съкровища, за да се обърнем с пълна вяра към Неговия възлюбен Син, да уповаваме на 
Него с пълно очакване, да се успокоим в него и да се облегнем на Него с пълна 
надежда. Всъщност, това е онази скрита и тайна философия, която не може да се научи 
с умозаключения; философия, която е напълно разбрана само от онези, чиито очи Бог 
така е отворил, че да видят светлина в Неговата светлина (Пс. 36:9). 

Но след като чрез вяра сме се научили да знаем, че това, което е необходимо за 
нас или е недостатъчно в нас, ни е доставено в Бога и в нашия Господ Исус Христос, в 
Когото Бащата е благоволи да обитава всяка пълнота, за да можем да черпим от Него 
като от неизчерпаем извор, за нас остава да търсим и в молитва да искаме от него 
онова, което знаем, че е в Него. За нас би било напълно безполезно да знаем, че Бог е 
Дарител на всякакви добрини и че той ни кани да представим нашите искания, но да не 
се доближаваме и да не искаме от Него; това е като човек, на когото е показано 
съкровище, а той го оставя да погребано в земята. Затова Апостолът, за да покаже, че 
вярата, която не е съчетана с молитва към Бога, не може да е искрена, заявява, че 
правилният ред е следният: Както вярата произтича от Благовестието, така чрез вяра 
нашите сърца са приготвени да призоват Божието име (Рим. 10:14). И именно това 
изразява той преди това, а именно, че “Духът на осиновение,” Който запечатва 
свидетелството на Благовестието в нашите сърца, ни дава смелост да представим 
нашите искания пред Бога, предизвиква неизговорими стенания и ни дава способност 
да викаме, “Авва, Татко!” (Рим. 8:26). 

Тъй като досега засягахме последния предмет само бегло, сега трябва да го 
разгледаме по-подробно. 

2. Необходимостта от молитва 



И така, на молитвата сме задължени за това, че имаме достъп до онези богатства, 
които са скрити за нас при нашия небесен Баща. Защото има едно особено общение 
между Бога и хората, чрез което, като влизат в небесното светилище, те се явяват пред 
Него и се позовават на Неговите обещания, та когато е необходимо, да научат от опит, 
че онова, което са повярвали само на основата на Неговото Слово, не е било напразно. 
Затова виждаме, че ни е заповядано да искаме от Него в молитва всичко онова, което е 
поставено пред нас като очакване от Господа; а също е вярно, че молитвата разкрива 
онези съкровища, които Благовестието на нашия Господ разкрива за очите на вярата. 

Никакви думи не могат достатъчно да изразят необходимостта и ползата от това 
упражняване в молитва. Със сигурност не е без причина, че нашият небесен Баща 
заявява, че нашата единствена безопасност е в призоваването на Неговото име, тъй като 
чрез това ние призоваваме присъствието на Неговото провидение да бди за нашите 
интереси, на Неговата сила да ни поддържа, когато сме слаби и почти отпаднали, на 
Неговата доброта да ни приеме в благоволение, макар и нещастно да сме натоварени с 
грях; накратко, ние Го призоваваме да изяви Себе Си пред нас с всички Свои 
съвършенства. Затова на нашата съвест биват дадени възхитителен мир и спокойствие; 
защото когато трудностите, които ни притискат, бъдат представени пред Господа, ние 
биваме напълно задоволени с увереността, че той познава всички наши проблеми и че 
има способност и желание да промисли най-доброто за нас. 

3. Възражение: Молитвата не е ли излишна? Шест причини да се молим. 

Но някой ще каже, “Той не знае ли и без да Му казваме какви са нашите 
трудности и какво е най-добро за нас? Така че изглежда в известна степен излишно да 
Го умоляваме чрез нашите молитви, като че ли Той не вижда или дори спи, докато не 
бъде събуден от нашите гласове.” Онези, които твърдят това, не осъзнават целта, 
заради която Господ ни учи да се молим. Тя не е толкова заради Него, колкото заради 
нас. Наистина Той желае, както е право, да Му отдаваме дължимата почит като 
признаваме, че всичко, което хората желаят, или имат за полезно и се молят да получат, 
идва от Него. Но дори ние самите имаме полза от почитта, която отдаваме по този 
начин. Затова старите патриарси, колкото по-уверено са прогласявали Божиите 
милости на себе си и на другите, толкова по-силна подбуда са имали да се молят. Ще 
бъде достатъчно да споменем за примера на Илия, който, като бива уверен в Божията 
цел, има добро основание да вярва в обещанието за дъжд, което дава на Ахав, но все 
пак ревностно се моли на колене и седем пъти изпраща своя слуга да гледа (3 Царе 
18:42); не защото не вярва в пророчеството, а защото знае, че е негово задължение да 
постави своите желания пред Бога, за да не би вярата му да задреме и да затъпее. 

Затова, макар да е вярно, че дори да сме равнодушни и безчувствени за нашата 
нищета, Той е буден и бди за наше добро и понякога ни помага дори когато не сме 
искали; все пак е за наша голяма полза постоянно да искаме от Него; първо, за да може 
нашето сърце да гори винаги със сериозно и ревностно желание да Го търсим, обичаме 
и да Му служим, докато привикваме себе си да прибягваме към Него като свято 
прибежище във всяка нужда; второ, в нашите умове да не влизат никакви желания и 
никакви копнежи, от които се срамуваме пред Неговия поглед, докато се учим да 
поставяме всичките си желания пред Него и така да изливаме сърцата си пред Него; и 
накрая, за да бъдем подготвени да приемаме всички Негови дарове с истинска 
признателност и благодарение, докато нашите молитви ни напомнят, че всички дарове 
идват от Неговата ръка. Нещо повече, като сме получили това, което искаме, убедени, 



че Той е отговорил на молитвите ни, ние биваме водени да копнеем още по-искрено за 
Неговото благоволение, и в същото време имаме още по-голяма наслада в приемането 
на благословенията, за които знаем, че са били придобити чрез нашите молитви. 
Накрая, ползите и опитът потвърждават в нашите умове мисълта за Неговото 
провидение по начин, който е приспособен за нашата слабост, когато разбираме, че Той 
не само обещава, че никога няма да ни изостави и че доброволно ни дава достъп до 
Себе Си във всяка нужда, но и Неговата ръка постоянно е протегната за да помогне на 
Неговите хора, не само с приятни думи, но и с истинска помощ. 

По тези причини, макар че нашият милостив Баща никога не задрямва, нито 
заспива, Той често се прави, че не ни чува, когато сме равнодушни и лениви, за да ни 
упражнява да искаме, да просим от Него и искрено да Го молим за наше добро. 

Следователно е напълно нелепо да разубеждаваме хората да се молят под 
предлог, че Божието Провидение, което винаги бди за управлението на световете, било 
напразно отегчавано от нашите прошения; когато, обратно, сам Господ заявява, че Той 
е “близо при всички, които Го призовават, при всички, които с истина Го призовават” 
(Пс. 145:18). Не по-добра от това е произволната измислица на други, че е излишно да 
се молим за неща, които Господ сам е решил да ни даде; тъй като Той е благоволил 
същите тези неща, които идват от Неговата доброволна щедрост, да бъдат признати за 
отговор на нашите молитви. Това се свидетелствува от това знаменито изречение в 
Псалмите, с което се съгласяват много други: “Очите на Господа са върху праведните, 
и ушите Му към техния вик” (Пс. 34:15). Този стих, макар да хвали грижата, която 
Божието Провидение доброволно упражнява за безопасността на вярващите, не 
пропуска и упражняването на вяра, чрез което умът бива разбуден от ленивостта. 
Божиите очи са будни да помагат на слепите в техните нужди, но Бог също се 
наслаждава в нашите искания, за да ни даде по-добро доказателство за Своята любов. 
Така и двете неща са верни, “Няма да задреме, нито ще заспи Онзи, Който пази Израил” 
(Пс. 121:4); и все пак винаги, когато ни види затъпели и задрямали, Той се оттегля, като 
че ли ни е забравил. 

(Правилата на истинската молитва, 4-16; първо правило: почтителност, 4-5) 

4. За разговор с Бога е необходимо пълно отделяне от всичко друго 

Затова нека първото правило на добрата молитва да бъде нашето сърце и ум да 
бъдат настроени така, както подобава за хора, които влизат в разговор с Бога. Ние ще 
постигнем това по отношение на ума, ако, оставяйки настрана плътските мисли и 
грижи, които биха могли да попречат на прякото и чисто съзерцание на Бога, умът не 
само бива напълно съсредоточен в молитвата, но също, доколкото е възможно, се 
понесе и издигне над самия себе си. Тук не настоявам за ум, който е така освободен, че 
да не чувствува никакви тревожни угризения; обратното, именно чрез многото тревоги 
бива запалена ревността на молитвата. Затова виждаме, че святите Божии слуги 
показват голяма тревога, да не кажа и отчаяние, когато издигат към Господа гласовете 
си в оплакване от дълбоката бездна и от челюстите на смъртта. Това, което казвам, е, че 
трябва да бъдат изгонени всички чужди и външни грижи, чрез които умът бива тласкан 
насам-натам в неясна мъгла, бива свален от небето и бива направен да пълзи на земята. 
Когато казвам, че умът трябва да се издигне над самия себе си, имам предвид, че не 
трябва да носи в Божието присъствие никое от онези неща, които нашият сляп и глупав 



разум е склонен да измисля, нито трябва да остава ограничен в малката кутия на своята 
суета, но да се издигне до чистота, достойна за Бога. 

5. Против недисциплинираната и непочтителна молитва 

И двете неща специално заслужават внимание. Първо, нека всеки, който желае 
да се моли, да обърне натам всички свои мисли и чувства, и да не бъде – както често 
става – разсеян поради странични мисли; защото нищо не е по-противно на дължимата 
към Бога почит от онова лекомислие, което издава ум твърде много отдаден на 
волности и лишен от страх. Колкото по-големи трудности изпитваме в това отношение, 
толкова по-усилено трябва да се стараем; защото никой човек не е така отдаден на 
молитвата, че да не чувствува как се промъкват много мисли, които или прекъсват хода 
на молитвата, или я забавят чрез разсейване или отклонение. Тук нека да размислим 
колко неприлично е, когато Бог ни приема в близко общение, ние да злоупотребяваме с 
Неговото голямо снизхождение, като смесваме святите неща със земни неща, и почитта 
към Него не успява да обуздае нашите умове; и да Го забравяме, като че ли разговаряме 
с някой равен на нас, и да позволяваме на нашите мисли да се скитат насам-натам. 
Затова нека да осъзнаем, че истински подготвени за молитва са само онези, които са 
така впечатлени от Божието величие, че се отдават на молитвата свободни от всякакви 
земни грижи и страсти. Външното действие на вдигането на ръцете в молитва е 
предназначено да ни напомня, че ние сме много отдалечени от Бога, ако нашите мисли 
не се издигнат нагоре; както се казва в Псалмите, “Към Теб, Господи, издигам душата 
си” (Пс. 25:1). И Писанието постоянно използва израза, “да издигнем молитвите си,” 
като има предвид, че онези, които искат да бъдат чути от Бога, не трябва да пълзят в 
калта. Обобщението е, че колкото по-щедро се отнася Бог към нас, като със 
снизхождение ни кани да разтоварим нашите грижи пред Неговите крака, толкова 
повече ние сме без извинение, ако в нашия ум това възхитително и несравнимо 
благословение не надделее над всичко друго и не спечели нашата привързаност, за да 
може молитвата сериозно да обхване всяка наша мисъл и чувство. Това не може да 
стане, ако нашият ум, противопоставяйки се усилено на всички пречки, не се издигне 
нагоре. 

Нашето второ твърдение беше, че ние трябва да искаме само дотолкова, 
доколкото Бог позволява. Защото макар че ни заповядва да излеем сърцата си (Пс. 
62:8), Той не дава безразборно пълна свобода на глупавите и извратени страсти; и 
когато обещава на вярващите, че ще им даде желаното, Неговата щедрост не отива 
дотам, че да подчини Себе Си на техните прищевки. Всички хора допускат тежки 
прегрешения в тези двете неща. Защото много хора не само призовават Бога без 
скромност и без почит за своите лекомислия, но и безразсъдно представят своите 
бълнувания, каквито и да са те, пред Божия съд. Такава е лудостта или глупостта, под 
които се мъчат, че имат безочието да натрапват на Бога толкова порочни желания, че 
биха се срамували да ги представят пред другите хора. Дори езическите автори са 
осмивали и са изразявали своето отвращение от това безумие, и въпреки това този 
порок винаги е съществувал. И така, както безскрупулните са приели Юпитер за свой 
покровител; алчните Меркурий; празнословците Аполон и Минерва; войнствените 
Марс; развратните Венера; така в наши дни, както по-горе отбелязах, в молитва хората 
дават по-голяма свобода на своите беззаконни желания, отколкото като разказват 
анекдоти на други хора. Бог не позволява такава подигравка със Своето снизхождение, 
но като защитава Своята светлина, поставя нашите желания под ограниченията на 
Своята власт. Затова трябва да осъзнаваме забележката на Йоан: “И увереността, която 



имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша” (1 
Йоан 5:14). 

Святият Дух подпомага истинската молитва 

Но тъй като нашите способности са много далеч от постигането на такова висше 
съвършенство, ние трябва да търсим средства, за да им помогнем. И както очите на ума 
ни трябва да бъдат съсредоточени върху Бога, така и чувствата на сърцето ни трябва да 
следват същия път. Но и двете пропадат в това, или по-скоро, отслабват и се провалят, 
и биват отнесени в противоположна посока. За да ни помогне в тази слабост, Бог ни 
дава водителството на Духа в нашите молитви, за да ни казва какво е правилно и да 
управлява нашите чувства. Защото като вижда, че “не знаем да се молим както трябва,” 
“Самият Дух ходатайствува в неизговорими стенания” (Рим. 8:26); не че наистина се 
моли или стене, но поражда в нас въздишки, желание и увереност, които нашите 
естествени сили не са способни по никакъв начин да породят. И не е без причина, че 
Павел нарича “неизговорими стенания” молитвите, които вярващите изпращат под 
водителството на Духа. Защото онези, които наистина се упражняват в молитва, знаят, 
че слепите тревоги така ги възпират и объркват, че дори не могат да намерят какво 
точно да кажат; и дори да се опитат да мънкат, те се спират и се колебаят. От това става 
ясно, че правилната молитва е особен дар. Ние не казваме това за да оправдаем нашата 
леност, като че ли искаме да оставим служението на молитвата на Святия Дух и да се 
отдадем на онова безгрижие, на което всички сме твърде податливи. Така понякога 
чуваме нечестивия израз, че трябва да чакаме мълчаливо докато Той обхване нашия ум, 
който иначе е зает с други неща. Това, което казваме, е, че като осъзнаваме нашето 
безсърдечие и леност, ние трябва да очакваме помощта на Духа. Всъщност, Павел, 
когато ни заповядва да се молим “в Духа” (1 Кор. 14:15), не престава да ни увещава към 
ревност, като показва, че мака вдъхновението на Духа да е важно за думите на 
молитвата, то по никакъв начин не изключва или ограничава нашите собствени усилия; 
тъй като в това отношение Бог благоволи да опита доколко ефективно вярата е 
повлияла нашите сърца. 

(Второ правило: ние се молим от искрено осъзнаване на нашите нужди и с 
покаяние, 6-7) 

6. Осъзнаването на нашите нужди изключва всяка погрешна представа за 
действителността 

Друго правило на молитвата е, че като искаме, ние винаги трябва истински да 
чувствуваме нашите нужди, и като осъзнаваме сериозно, че се нуждаем от всички неща, 
които искаме, да придружаваме молитвата с искрено и дори ревностно желание да ги 
придобием. Много хора повтарят повърхностно стандартно написани молитви, като че 
ли изпълняват някакво поръчение пред Бога, и макар да осъзнават, че им е нужна 
закрила против злините на тяхното състояние, защото би било смъртоносно да останат 
без Божията помощ, която призовават, пак е явно, че те изпълняват това като обичайно 
задължение, а в същото време умовете им са студени и те не размишляват върху това, 
което искат. Те са водени в молитва от едно неясно и объркано чувство за техните 
нужди, но то не ги прави така отчаяни в тяхното настоящо състояние, че да получат 
необходимото за техните нужди. Нещо повече, можем ли да си представим нещо по-
омразно и по противно на Бога от тази измислица да се иска прошка за грехове, докато 
в същото време този, който иска, или си мисли, че не е грешник, или поне дори не 



мисли за своите грехове; с други думи, измислица, която очевидно е подигравка към 
Бога? Но както казах вече, хората са изпълнени с извратеност, така че чрез 
повърхностни дейности те често искат от Бога много неща, като си мислят, че тези 
неща ще дойдат без Неговото благоволение, или от някое друго място, или вече със 
сигурност са станали техни. 

Има и друга заблуда, която изглежда по-малко ужасна, но също не трябва да 
бъде търпяна. Някои си мърморят молитви без да осъзнават какво казват, като 
единственият принцип е, че Бог трябва да бъде умилостивен чрез молитва. Вярващите 
трябва да са особено внимателни никога да не се явяват в Божието присъствие с 
намерение да представя някаква молба, ако не са в някаква сериозна нужда и нямат 
сериозно желание да получат това, което искат. Нещо повече, макар че в тези неща, 
които искаме само за Божията слава, на пръв поглед не изглежда, че искаме за нашите 
нужди, пак не трябва да искаме с по-малка ревност и искрено желание. Например, 
когато се молим да се свети Неговото име, ние трябва искрено да желаем и да жадуваме 
за освещаването на Неговото име. 

7. Дали молитвата понякога зависи от нашето временно настроение? 

Ако някой възрази, че нуждата, която ни подтиква да се молим, не винаги е една 
и съща, аз признавам това, и Яков уместно ни учи на тази разлика: “Зле ли страда някой 
от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления” (Яков 5:13). Следователно, 
и здравият разум ни казва, че тъй като сме твърде лениви, трябва да бъдем насърчавани 
от Бога да се молим искрено по всякакъв повод. Давид нарича това време, когато Бог 
“може да се намери” (благоприятно време); защото, както заявява в няколко други 
стихове, колкото тежко ни притискат скърби, дразнения, страхове и други изпитания, 
толкова по-свободен е нашият достъп до Бога, като че ли Бог ни кани при Себе Си. 

И все пак, напълно вярна е заповедта на Павел да се молим “винаги” (Еф. 6:18); 
защото, колкото и преуспяващо да вървят нещата в нашия поглед, и колкото и да сме 
заобиколени с основания за радост, няма нито един миг от нашия живот, в който 
нашата нужда не ни подтиква да се молим. Човек може да се наслаждава на изобилие 
от жито и вино; но тъй като без непрекъснатата Божия щедрост той не може да се 
наслаждава дори на хапка хляб, неговите силози или изби няма да му попречат да се 
моли за всекидневния си хляб. И така, ако разсъдим колко много опасности са 
надвиснали над нас по всяко време, самият страх би ни научил, че никога не трябва да 
оставаме без молитва. 

Но това може да се осъзнае по-добре в духовните неща. Защото кога многото 
грехове, които осъзнаваме, ще ни позволят да останем уверени, без смирено да молим 
за свобода от вината и наказанието? Кога изкушенията ще ни дадат покой, така че да е 
ненужно да копнеем за помощ? Нещо повече, ревността за царството и за Божията 
слава не трябва да ни обхващат от време на време, а да ни подтикват без прекъсване, 
така че всяко време да изглежда благоприятно за молитва. Затова не е без причина, че 
така често се заповядва постоянство в молитвата. Тук не говоря за общото постоянство, 
което ще разгледаме на друго място; но Писанието, като ни напомня за необходимостта 
от постоянна молитва, ни обвинява в леност, защото не усещаме колко много се 
нуждаем от такава грижа и постоянство. Чрез това правило се възпират лицемерието и 
лъжата към Бога, и дори напълно биват премахнати от молитвата. Бог обещава, че ще 
бъде близо при онези, които Го призовават в истина, и заявява, че всеки, който Го търси 



с цяло сърце, ще Го намери; следователно, онези, които се наслаждават в нечистотата 
си, със сигурност не могат да Го достигнат. Едно от условията за законната молитва е 
покаянието. От това произлиза и често срещаното изявление в Писанието, че Бог не 
чува молитвите на нечестивите; че техните молитви, както и техните жертви, са 
мерзост пред Него. Защото е право Бог да затваря ушите Си за онези, които затварят 
сърцата си за Него, и да бъде неумолим срещу онези, които чрез коравосърдечието си 
предизвикват Неговата строгост. В Исая Той заплашва така: “Даже когато принасяте 
много молитви, не искам да слушам; ръцете ви са пълни с кръв” (Ис. 1:15). По същия 
начин в Еремия, “И ще извикат към Мен, но няма да ги послушам” (Ер. 11:7, 8, 11); 
защото смята за най-висша мерзост нечестивите да се хвалят с този завет, докато 
омърсяват Неговото свято име с целия си живот. Затова се оплаква в Исая: “Тези хора 
се приближават с устата си, и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си от 
Мен” (Ис. 29:13). Всъщност, той не ограничава това само до молитвите, но заявява, че 
мрази лицемерието във всяка част на служението към Себе Си. От това идват и думите 
на Яков, “Просите и не получавате, защото зле просите, за да харчите в страстите си” 
(Яков 4:3). Наистина е вярно – както ще видим след малко – че в молитвите, които 
принасят, праведните не уповават на някаква стойност в себе си; и все пак увещанието 
на Йоан не е излишно: “Каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим 
заповедите Му” (1 Йоан 3:22); и така се отърваваме от нечистата съвест. От това 
следва, че само искрените поклонници на Бога се молят правилно и Бог слуша само тях. 
Затова нека всеки, който се приготвя да се моли, да чувствува неудоволствие от лошите 
неща в своето състояние, и да възприеме, което не може да стане без покаяние, 
характера и чувствата на недостоен молител. 

(Трето правило: ние отхвърляме всяка увереност в самите себе си и смирено 
молим за прошка, 8-10) 

8. Ние идваме като смирени просители за милост 

Третото правило, което трябва да бъде добавено, е: Който идва в Божието 
присъствие да се моли, трябва да съблече от себе си всички щеславни мисли, да 
изостави всяка идея за собствено достойнство; накратко, да се отрече от всяка 
самонадеяност, смирено отдавайки на Бога цялата слава, за да не би като приписва на 
себе си каквото и да е нещо, дори най-малкото, суетната гордост да го подведе да 
отвърне лицето си от Бога. В Божиите служители имаме многобройни примери за 
такова смирение, което отхвърля всяка надменност. Колкото по-святи са те, толкова по-
смирено се покланят, когато влязат в Господнето присъствие. Така Данаил, когото сам 
Господ хвали така високо, казва, “Защото ние не принасяме прошенията си пред Теб 
заради нашата правда, а заради многото Твои щедрости. Господи, послушай; Господи, 
прости; Господи, обърни внимание и подействувай; да не закъснееш, заради Себе Си, 
Боже мой; защото с Твоето име се наричат градът и хората Ти” (Дан. 9:18-20). Той не 
прави това непряко, според обичая си, като че ли е един от хората в множеството; той 
изповядва своята лична вина, и като прибягва до убежището на прошката, като 
просител той изрично заявява, че изповядва своя личен грях и греха на своя народ 
Израил. Давид също ни представя пример за такова смирение: “Не влизай в съд със 
слугата Си; защото пред Теб няма да се оправдае ни един жив човек” (Пс. 143:2). По 
същия начин Исая се моли, “Ето, Ти си се разгневил, защото ние съгрешихме; но в 
Твоите пътища има трайност, и ние ще се спасим. Защото всички станахме като човек 
нечист, и всичката ни правда е като омърсена дреха; ние всички вехнем като лист, и 
нашите беззакония ни завличат както вятъра. И няма човек, който да призовава името 



Ти, който да се пробуди, за да се хване за Теб; защото Ти си скрил лицето Си от нас, и 
стопил си ни, поради беззаконията ни. Но сега, Господи, Ти си наш Баща; ние сме 
глината, а Ти грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка. Недей се гневи силно, 
Господи. Недей помни вечно беззаконието; ето, погледни, молим Ти се, че ние всички 
сме Твои хора” (Ис. 64:5-9). 

Виждате как те не поставят увереността в нищо друго освен това: Като 
осъзнават, че принадлежат на Господа, те не се отчайват, защото са предмет на 
Неговите грижи. По същия начин Еремия казва, “Господи, при все че беззаконията ни 
свидетелствуват против нас, Ти действувай заради името Си” (Ер. 14:7). Защото 
неизвестният автор – който и да е той – който е написал книгата, която днес 
приписваме на пророк Варух, праведно и благочестиво е написал, “Но човек, който 
скърби поради голямото бедствие, който ходи наведен и унил; очи потъмнели и 
изгладняла душа ще въздадат слава и правда на Теб, Господи! Не според правдата на 
бащите ни и на царете ни принасяме тази молба пред Твоето лице, Господи Боже наш”; 
“Чуй, Господи и бъди милостив към нас, защото си Бог милостив; имай милост, защото 
съгрешихме пред Теб” (Варух 2:18, 19; 3:2). 

9. Молитвата за прошка за греховете е най-важната част от молитвата 

Накратко, молбата за прошка със смирена и искрена изповед на вина съставлява 
подготовката и началото на правилната молитва. Защото и най-святият от хората не 
може да се надява да получи нещо от Бога, докато не е бил примирен даром с Бога. Бог 
не може да бъде милостив към никого, освен към онези, на които Той самият е простил. 
Затова не е странно, че именно това е ключът, с който вярващите отварят вратата на 
молитвата, както научаваме от няколко текста в Псалмите. Давид, когато принася 
молба по друг повод, казва, “Недей да помниш греховете на младостта ми, нито 
престъпленията ми; помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради добротата 
Си” (Пс. 25:7). И отново, “Вгледай се в угнетението ми и теготата ми. И прости 
всичките ми грехове” (Пс. 25:18). Тук също виждаме, че не е достатъчно да призовем 
себе си към отчет за греховете на всеки отминал ден; трябва също да си припомним 
онези, които като че ли отдавна са погребани в забрава. 

Защото в друг стих същият пророк, изповядвайки едно ужасно престъпление, 
използва това като повод да се върне до самото си раждане: “Ето, родих се в нечестие, 
и в грях ме зачена майка ми” (Пс. 51:5); не за да смекчава вината си чрез извратеността 
на неговото естество, но за да натрупа греховете на целия си живот, та колкото по-строг 
е в осъждането на самия себе си, толкова по-милостив да е Бог. Но макар че светиите не 
винаги изрично искат прошка за грехове, все пак, ако внимателно размишляваме върху 
техните молитви, както са дадени в Писанието, веднага ще стане явна истинността на 
това, което казвам; а именно, че тяхната смелост за молитва идва единствено от 
Божията милост, и че те винаги започват с молба Бог да бъде милостив. Защото когато 
човек изследва своята съвест, той е толкова далеч от това да се осмели да представи 
своите грижи пред Бога, че ако не уповава на Неговата милост и прошка, би се 
разтреперил от самата мисъл да се доближи до Бога. 

Всъщност, има и друга особена изповед. Когато вярващите копнеят за 
избавление от наказанието, те в същото време се молят техните грехове да бъдат 
простени; защото би било глупаво да желаем да бъде премахнато следствието, а 
причината за него да остане. Защото трябва да внимаваме да не сме като глупавите 



пациенти, които са нетърпеливи да излекуват само външните симптоми, а пренебрегват 
корена на болестта. Та дори още преди Бог да засвидетелствува Своето благоволение 
чрез външни белези, ние трябва да се стараем да умилостивим Бога, защото това е 
правилният ред, който Бог е определил, и защото не би имало полза да опитваме 
неговата доброта, ако съвестта не чувствува, че Той е умилостивен, и така ни дава 
способност да Го виждаме изпълнен с любов. Дори отговорът на нашия Спасител ни 
напомня за това. Като е решил да изцели парализирания, Той казва, “Прощават ти се 
греховете”; с други думи, Той издига мислите ни към предмета, който трябва особено 
много да желаем, а именно, приемането ни в Божието благоволение; и едва тогава ни 
дава плода на примирението, като ни дава физическо изцеление. 

Но освен тази специална изповед за настоящата вина, която вярващите принасят 
като се молят за прошка за всяка грешка и наказание, не трябва никога да се пропуска 
онова общо въведение, което придобива благоволение за нашите молитви, защото 
молитвите никога не биха достигнали Бога, ако не са основани на безплатна милост. 
Към това можем да отнесем думите на Йоан, “Ако изповядаме греховете си, Той е 
верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоан 
1:9). Затова под Закона беше необходимо да се освещават молитвите чрез 
умилостивение с кръв, както за да бъдат приети, така и хората да бъдат предупредени, 
че не са достойни за тази велика привилегия, докато, бивайки очистени от своята 
нечистота, не основат своята увереност в молитвата изцяло на Божията милост. 

10. Позоваване на собствената праведност? 

Но понякога изглежда, че като просят от Бога, светиите се позовават на своята 
собствена праведност, както когато Давид казва, “Опази душата ми, защото съм свят” 
(Пс. 86:2). Също и Езекия, “Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Теб с 
вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Теб” (Ис. 38:3). Това, което 
те имат предвид с такива изрази, е, че новорождението ги нарежда сред слугите и 
децата, на които Бог се е заклел да покаже благоволение. Вече видяхме как Той заявява 
чрез Псалмиста, че Неговите очи “са върху праведните, и ушите Му към техния вик” 
(Пс. 34:15); и отново чрез апостола, че “каквото и да поискаме, получаваме от Него, 
защото пазим заповедите Му” (1 Йоан 3:22). В тези текстове Той не поставя стойност 
върху молитвата като дело на заслуги, а цели да утвърди увереността на онези, чиято 
съвест е нелицемерна почтеност и невинност, каквито всички вярващи трябва да 
притежават. Защото думите на слепеца, който получи зрението си, са в съвършено 
съгласие с Божията истина, “А Бог не слуша грешници” (Йоан 9:31); ако възприемаме 
думата “грешници” в смисъла, който често се използва в Писанието за онези хора, 
които без никакво желание за правда, спят уверено в своите грехове; тъй като никое 
сърце не би се издигнало в истинска молитва, ако не копнее за святост. Прошенията, в 
които светиите се позовават на своята чистота и почтеност, са свързани именно с тези 
обещания, за да вкусят изявлението на това, което всички Божии служители трябва да 
очакват. 

Затова те почти винаги използват този начин на молитва, когато пред Бога 
сравняват себе си със своите врагове, от чиято неправда копнеят да бъдат избавени чрез 
Неговата ръка. Когато правят такива сравнения, не е чудно, че представят своята 
почтеност и искреност в сърцето, та поради справедливостта на тяхното дело Господ да 
бъде по-склонен да им помогне. Ние не ограбваме благочестивото сърце от 
привилегията да се наслаждава на чиста съвест пред Господа, и така да се чувствува 



уверено в обещанията, с които Той утешава и подкрепя Своите истински поклонници, 
но бихме искали то да изостави всяка мисъл за свои собствени заслуги и да основе 
своята увереност за успех в молитвата единствено на Божията милост. 

(Четвърто правило: ние се молим с уверена надежда, 11-14) 

11. Надеждата и вярата побеждават страха 

Четвъртото правило на молитвата е, че въпреки че сме така унижени и истински 
смирени, ние трябва да сме подбудени да се молим със сигурна надежда за успех. 
Наистина, като че ли има противоречие между двете неща, между усещането на 
праведното Божие възмездие и твърдата увереност в Неговото благоволение, и все пак 
те са в съвършено съгласие, ако именно чрез Своята незаслужена доброта Бог привдига 
онези, които са погребани под греховете си. Защото, както вече показахме (Глава 3, р. 
1, 2), че покаянието и вярата вървят заедно, свързани в неразделна връзка, като едното 
причинява ужас, а другото радост, така и двете трябва да присъствуват в молитвата. 
Давид изразява това съчетание с няколко думи: “Но чрез Твоето изобилно милосърдие 
аз ще вляза в дома Ти; със страх към Теб ще се поклоня към святия Твой храм” (Пс. 
5:7). Чрез вярата той приема Божията доброта, но в същото време не изключва страха; 
защото Неговото величие изисква нашата почит, но нашето недостойно състояние ни 
съблича от всяка гордост и самоувереност и ни държи в страх. 

Увереността, за която говоря, не е тази, която освобождава ума от всякаква 
тревога и го успокоява със сладък и съвършен мир; такъв мир принадлежи на онези, 
които, макар всичките им дела да са в пълен безпорядък, са безгрижни, нямат 
съжаление и не са събудени то страх. Но най-добрата подбуда за молитва, която 
светиите имат, е когато поради техните нужди те чувствуват голямо безпокойство, и са 
тласкани към отчаяние, докато вярата своевременно не им дойде на помощ; защото в 
такива трудности Божията доброта така свети над тях, че макар да стенат под тежестта 
на настоящите бедствия и да са измъчвани от страх от бъдещи бедствия, те пак 
уповават в Неговата доброта, и по този начин облекчават тежестта на търпението и се 
утешават в надеждата за окончателното избавление. Затова е необходимо молитвата на 
вярващия да е резултат от двете чувства и да изразява влиянието и на двете; а именно, 
че макар да стене под настоящите злини и тревожно да очаква бъдещи злини, той в 
същото време трябва да прибягва към Бога, като въобще не се съмнява, че Бог е готов 
да простре ръката Си да му помогне. Защото трудно е да обясним колко много Бог 
негодува против нашето неверие, когато не очакваме помощ от Неговата доброта. 

Молитва и вяра 

Следователно, нищо не е в по-голямо съгласие с естеството на молитвата от това 
да постановим едно непроменимо правило, че молитвата не идва случайно, а следва 
вярата. Христос насочва всички нас към този принцип в следните думи, “Затова ви 
казвам: Всичко каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се 
сбъдне” (Марк 11:24). Той заявява същото нещо в друг стих, “Всичко, каквото и да 
поискате в молитва, като вярвате, ще получите” (Мат. 21:22). В съгласие с това са 
думите на Яков, “Но ако на някого от вас не му достига мъдрост, нека иска от Бога, 
Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра без да 
се съмнява ни най-малко” (Яков 1:5, 6). Той най-умело изразява силата на вярата, като я 
противопоставя на съмнението. Не по-малко забележително е следващото му 



твърдение, че онези, които идват при Бога с колеблив, съмняващ се ум, без да са 
уверени дали ще бъдат чути, не придобиват нищо чрез своите молитви. Той сравнява 
такива хора с морските вълни, тласкани насам-натам от ветровете. Затова в друг стих 
той нарича истинската молитва “молитва, която е с вяра” (Яков 5:15). И отново, тъй 
като Бог така често заявява, че ще даде на всеки човек според вярата му, с това Той 
показва, че без вяра не можем да получим нищо. 

Накратко, именно вярата придобива всяко нещо, което ни се дава в отговор на 
молитвата. Това е смисълът на думите на Павел в добре известния стих, на който 
тъпаците обръщат твърде малко внимание, “Тогава как ще призоват Този, в Когото не 
са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? . . . И така, вярата идва 
от слушане, а слушането от Христовото Слово” (Рим. 10:14, 17). Като проследява 
постепенно произхода на молитвата от вярата, той изрично твърди, че Бог не може да 
бъде искрено призован освен от онези, на които чрез проповядването на Благовестието 
са станали известни, и дори подробно обяснени, Божията милост и благоволение. 

12. Срещу отричането на сигурността, че молитвата ще бъде изпълнена 

Нашите противници въобще не разсъждават върху тази необходимост. Затова, 
когато казваме, че вярващите трябва да се чувствуват твърдо уверени, те си мислят, че 
ние казваме най-нелепото нещо на света. Но ако имаха някаква опитност в истинската 
молитва те със сигурност биха разбрали, че Бог не може да бъде искрено призоваван 
без това сигурно усещане за Божието благоволение. Но тъй като никой човек не може 
да осъзнае истински силата на вярата без да я чувствува в сърцето си, каква полза има 
да спорим с такива хора, които ясно показват, че никога не са имали нещо повече от 
празно въображение? Стойността и необходимостта от тази увереност, която 
защитаваме, се научават главно от молитвата. Всеки, който не вижда това, дава 
доказателство за своята голяма глупост. Затова, като оставим онези, които са така 
заслепени, нека да съсредоточим мислите си върху думите на Павел, че Бог може да 
бъде призован само от онези, които са придобили познание за Неговата милост от 
Благовестието, и се чувствуват твърдо уверени, че тази милост е готова да им бъде 
подарена. 

Каква молитва би било това? “Господи, наистина не знам дали си склонен да ме 
изслушаш; но тъй като съм притиснат от тревоги, идвам при Теб, та ако съм достоен, да 
ми помогнеш.” Никой от светиите, чиито молитви са дадени в Писанието, не се моли 
така. Нито биваме учени така от Святия Дух, Който ни казва да “пристъпваме смело 
към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да 
помага своевременно” (Евр. 4:16); а на друго място ни учи да “имаме смелост и достъп 
с увереност чрез вяра в Него” (Еф. 3:12). Следователно, ако искаме да имаме някаква 
полза от молитвата, ние трябва здраво да държим тази увереност, че ще получим 
исканото, увереност, която Господ заповядва, и на която всички светии ни учат чрез 
своя пример. Единствената приемлива за Бога молитва е тази, която произтича – ако 
мога така да се изразя – от тази самоувереност на вярата, и е основана върху пълната 
сигурност на надеждата. Той се задоволява да използва само думата “вяра,” но и добавя 
не само увереност, но и свобода или смелост, та чрез този белег да ни разграничи от 
невярващите, които наистина като нас се молят към Бога, но се молят просто за късмет. 
Затова цялата Църква се моли така, “Дано бъде милостта Ти, Господи, върху нас, 
според както сме се надявали на Теб” (Пс. 33:22). Същото условие е постановено от 
Псалмиста в друг стих, “Тогава ще се обърнат неприятелите ми в деня, когато Те 



призова; това зная, защото Бог е с мен” (Пс. 56:9). И отново, “Рано сутрин ще отправям 
молитвата си към Теб, и ще очаквам” (Пс. 5:3). От тези думи разбираме, че молитвите 
биват напразно изливани във въздуха, ако не са придружени от вяра, в която като в 
стражева кула ние можем тихо да очакваме Бога. В съгласие с това е редът на 
Павловото увещание. Защото преди да увещае вярващите да се молят винаги с ревност 
и усърдие в Духа, той им заповядва да вземат “щита на вярата, . . . шлема на спасението 
и меча на Духа, който е Божието Слово” (Еф. 6:16-18). 

Тук нека читателят да си припомни онова, което по-горе отбелязах, че макар да е 
съчетана с осъзнаване на нашето нещастие, бедност и нечистота, вярата никога не 
пропада. Колкото и да чувствуват вярващите, че са подтиснати под тежкия товар на 
нечестието, и не само са лишени от всяко нещо, което може да им осигури Божието 
благоволение, но и са изобилно натоварени с много грехове, които правят Бог да бъде 
източник на страх за тях, пак не престават да представят себе си пред Него, като това 
чувство не им пречи да се явяват пред Неговото присъствие, защото няма друг достъп 
до Него. Истинската молитва не е тази молитва, чрез която надменно възвеличаваме 
себе си пред Бога, или поставяме голяма стойност върху нашите неща, но молитвата, 
чрез която, докато изповядваме вината си, ние принасяме нашите извинения пред Бога, 
точно както децата уверено представят своите извинения пред родителите си. Дори 
огромното натрупване на грехове трябва да ни подбужда и вдъхновява да се молим. 
Псалмистът дава пример за това, “Изцели душата ми, защото Ти съгреших” (Пс. 41:4). 
Наистина признавам, че тези ужилвания ще се окажат смъртоносни стрели, ако Бог не 
ни помогне; но в Своята неизмерима доброта нашият небесен Баща е добавил 
лекарство, чрез което, успокоявайки всяка тревога, облекчавайки нашите тежести и 
унищожавайки нашите страхове, Той снизходително ни привлича при Себе Си; нещо 
повече, като премахва всяко съмнение, да не кажем препятствие, Той прави път пред 
нас. 

13. Божията заповед и обещание като подтик за молитва 

И още в началото, като ни заповядва да се молим, чрез самата заповед ни 
изобличава в безбожно непокорство, ако не се подчиним. Той не би могъл да даде по-
точна заповед от тази, която се съдържа в Псалмите: “Призови ме в ден на напаст” (Пс. 
50:15). Но тъй като няма служение на благочестието, което Писанието толкова често 
заповядва, няма смисъл да оставаме повече върху тази тема. “Искайте,” казва нашият 
Божествен Учител, “и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се 
отвори” (Мат. 7:7). Всъщност, тук към заповедта е добавено обещание, и това е много 
необходимо. Защото макар че всички признават, че трябва да се покоряваме на 
заповедта, пак повечето хора биха отхвърлили Божията покана, ако Бог не обещае, че 
ще ги послуша и ще бъде готов да отговори. 

Като изложихме тези две положения, вече е сигурно, че всички, които заядливо 
твърдят, че не трябва да заставаме пряко пред Бога, са не само бунтовни и непокорни, 
но също са осъдени за неверие, тъй като не вярват в обещанията. Има и още една 
причина да внимаваме в това, тъй като под прикритието на смирение и умереност 
лицемерите горделиво презират тази заповед, и отричат верността на Божията щедра 
покана; и така ограбват Бога от една главна част от Неговото поклонение. Защото 
когато отхвърли жертвоприношенията, в които тогава се състоеше святостта, Той 
заяви, че главното нещо, което е най-ценно в Неговия поглед, е да бъде призован в ден 
на напаст. Следователно, когато изисква Своето и ни подтиква към покорство с 



желание, не могат да ни извинят никакви оправдания за съмнение, колкото и 
благовидни да са. Затова, за да бъдем вдъхновени с увереност, пред нашите очи като 
много знамена са поставени всички текстове в Писанието, в които ни се заповядва да се 
молим. Наистина, ако Бог не ни призоваваше чрез Своята покана, би било прекалена 
дързост да влизаме в Неговото присъствие. Затова Той ни отваря път чрез Своя глас, 
“Ще река: Тези са Мои хора; а те ще рекат: Господ е мой Бог” (Зах. 13:9). Виждаме как 
Той призовава Своите поклонници и желае те да приемат поканата, и следователно не 
можем да се страхуваме, че молитвата, която Той самият заповядва, ще се окаже 
неприятна. Особено нека да обърнем внимание на това благородно качество на Божия 
характер, упованието в което ще преодолее всяко препятствие: “Ти, Който слушаш 
молитва, при Теб ще идва всяка твар” (Пс. 65:2). Кое може да бъде по-приятно или 
утешително от това да видим как Бог бива назован с име, което ни уверява, че нищо не 
е така характерно за Неговото естество както да слуша молитвите на просещите? От 
Псалмистът заключава, че свободният достъп е даден не на няколко отделни човека, а 
на всички хора, тъй като Бог се обръща към всички хора със следните думи: “Призови 
Ме в ден на напаст; и Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш” (Пс. 50:15). По същия 
начин Давид се позовава на даденото обещание, за да получи това, което иска: “Ти, 
Господи на Силите, Боже Израилев, откри на слугата Си, като каза: Ще ти съградя дом; 
затова слугата Ти намери сърцето си разположено да Ти се помоли с тази молитва” (2 
Царе 7:27). От това заключаваме, че той би се страхувал, ако не беше обещанието, 
което му дава смелост. Затова в друг стих той се укрепява с общото учение, “Изпълнява 
желанието на тези, които Му се боят” (Пс. 145:19). Та дори можем да видим в Псалмите 
как се прекъсва ходът на молитвата и се прави преход веднъж към Божията сила, друг 
път към Неговата доброта, а също и към Неговите обещания. Може би изглежда, че 
като се отклонява така в такива чувства, Давид неуместно осакатява своите молитви; но 
вярващите знаят добре от своя опит, че тяхната пламенност угасва, ако не се добави 
ново гориво, и следователно тези размишления в молитвата върху Божието естество и 
Божието Слово в никакъв случай не са излишни. Нека да не се отказваме да 
подражаваме на примера на Давид, и нека да допускаме мисли, които могат да съживят 
нашите заспали умове с нова ревност. 

14. Хората трябва да се молят уверено, без ужас, но с почтителен страх 

Странно е, че на тези прекрасни обещания ние отговаряме хладно или въобще не 
отговаряме, така че мнозинството от хората предпочитат да се люшкат насам-натам, 
като изоставят извора на живите води и си изсичат пропукани съдове, вместо да 
приемат Божията щедрост, която им се дава даром (Ер. 2:13). “Името на Господа,” 
казва Соломон, “е яка кула; праведният прибягва в нея и е поставен на високо” (Пр. 
18:10). Йоил, след като предсказва наближаващото страшно бедствие, добавя следното 
забележително твърдение: “И всеки, който призове името на Господа, ще се избави” 
(Йоил 2:32). Знаем, че това се отнася към служението на Благовестието. Едва ли има и 
един на сто, който да е изпълнен с желание да влезе в Божието присъствие, макар че 
сам Бог възкликва чрез Исая, “Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато 
говорят те, Аз ще слушам” (Ис. 65:24). На друго място Той дарява тази чест на цялата 
Църква, като принадлежаща на всички членове на Христос: “Той ще Ме призове, и Аз 
ще го послушам; с него ще съм в бедствие; ще го избавя и ще го прославя” (Пс. 91:15). 
Но както вече отбелязах, моето намерение е не да изброявам всички, а само да избера 
някои възхитителни стихове като пример за това колко любезно Бог ни привлича при 
Себе Си, и колко голяма е нашата неблагодарност, когато въпреки този могъщ подтик 
нашата леност все още ни забавя. Затова нека тези думи винаги да звучат в нашите 



уши: “Господ е близо при всички, които Го призовават, при всички, които с истина Го 
призовават” (Пс. 145:18). Същото важи и за онези стихове, които цитирахме от Исая и 
Йоил, в които Бог заявява, че ухото Му е отворено за нашите молитви и че се 
наслаждава като от благоуханна жертва, когато оставим грижите си на Него. Ние 
получаваме особена полза от тези обещания, когато съставяме нашата молитва не 
страхливо и със съмнения, но като уповаваме в Словото на Този, пред Чието величие се 
покланяме, ние смело Го наричаме наш Баща, защото Той самият е благоволил да ни 
позволи да използваме това приятно име. Укрепени чрез такива покани, за нас остава да 
знаем, че в тях имаме достатъчно основания за молитва, тъй като нашите молитви не 
зависят от някакви наши заслуги, а цялата тяхна стойност и надежда за успех са 
основани и зависят от Божиите обещания, така че не се нуждаят от никаква друга 
подкрепа, и не изискват да гледаме на нашите дела. Следователно нашите умове трябва 
да останат с твърдото убеждение, че макар да не сме равностойни на похвалната 
святост на патриарси, пророци и апостоли, все пак, тъй като заповедта да се молим е 
обща за нас и за тях, и вярата е обща, така, ако се облегнем на Божието Слово, по 
отношение на тази привилегия ние сме техни съучастници. Защото като заявява, както 
вече видяхме, че ще слуша и ще бъде щедър към всички, Бог насърчава и най-окаяните 
да се надяват, че ще получат каквото искат; и затова трябва да обърнем внимание на 
общите форми на изразяване, които често показват, че не е изключен никой, от първия 
до последния; само трябва да има искрено сърце, негодувание против себе си, смирение 
и вяра, за да не омърсяваме Божието име с лицемерието на лъжливата молитва. Нашият 
най-милостив Баща няма да отхвърли онези, които не само насърчава да дойдат, но и 
подтиква по всеки възможен начин. От това следва и начинът, по който Давид се моли, 
за който споменах по-горе: “И сега, Господи Йеова, Ти си Бог, и думите Ти са истинни, 
и Ти си обещал тези блага на слугата Си . . . за да пребъдва пред Теб завинаги” (2 Царе 
7:28, 29). Така също в друг стих, “Моля ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за 
утеха, според словото Ти към Твоя слуга” (Пс. 119:76). И цялата общност на 
израилтяните, когато укрепяват себе си с припомняне на завета, ясно заявяват, че тъй 
като Бог заповядва да се молят, те не трябва да се молят със страх (Бит. 32:10-13). В 
това те подражават на примера на патриарсите, конкретно на Яков, който, след като 
признава, че не е достоен за многото милости, които е получил от ръката на Господа, 
казва, че е насърчен да отправя дори по-големи искания, защото Бог е обещал, че ще ги 
изпълни. 

Но каквито и да са причините, които невярващите измислят, когато не прибягват 
при Бога в случай на нужда, нито Го търсят, нито призовават Неговата помощ, те Го 
лишават от дължимата към Него почит също толкова, както ако си издялат нови богове 
и идоли, тъй като по този начин отричат, че Бог е източник на всички техни 
благословения. Обратното, нищо не освобождава по-истински благочестивите умове от 
всяко съмнение от това да бъдат въоръжени с мисълта, че никое препятствие няма да ги 
спре, докато се покоряват на заповедта на Бога, Който заявява, че нищо не е по-приятно 
за Него от покорството. 

Затова отново, това, което преди казах, става още по-ясно, а именно, че смелият 
дух в молитвата се съчетава добре със страх, почит и тревога, и че няма противоречие, 
когато Бог привдига падналите. По този начин формите на изразяване, които преди 
това са изглеждали видимо противоречиви, се оказват във възхитителна хармония. 
Еремия и Данаил говорят за смирено представяне на прошенията пред Бога (Ер. 42:9; 
Дан. 9:18). В друг стих Еремия казва, “Молим, нека бъде молбата ни приятна пред теб, 
и помоли се за нас – за всички тези, които остават – на Господа твоя Бог” (Ер. 42:2). От 



друга страна, често се казва за вярващите, че “издигат молитвата си.” Езекия казва това, 
когато моли пророка да извърши служение на застъпничество (4 Царе 19:4). А Давид 
казва, “Молитвата ми нека възлезе пред Теб като тамян; издигането на ръцете ми като 
вечерна жертва” (Пс. 141:2). Обяснението е, че макар вярващите, уверени в Божията 
бащинска любов, радостно уповават в Неговата вярност и не се колебаят да призоват 
помощта, която Той доброволно предлага, те не биват въодушевени с бездейна или 
самонадеяна увереност; а като се изкачват по стълбата на обещанията, все пак остават 
смирени и унизени просители. 

(Бог чува дори несъвършените молитви, 15-16) 

15. Извратената молитва 

Тук като възражения се повдигат няколко въпроса. Писанието казва, че понякога 
Бог се съобразява с молитви, изречени от умове, които не са прилежно успокоени или 
обуздани. Вярно е, че причината, поради която Йотам прокле сихемските жители с 
бедствието, което след това дойде върху тях, беше напълно основателна; но все пак той 
беше изпълнен с гняв и мъст (Съд. 9:20); и така изглежда, че като изпълни такава 
нечестива молитва, Бог одобрява нагона на страстите. Подобна ревност беше обхванала 
Самсон, когато се моли, “Подкрепи ме, моля, само този път, Боже, за да отмъстя 
веднъж на филистимците за двете си очи” (Съд. 16:28). Защото макар да имаше някакъв 
примес на праведна ревност, пак главното чувство беше гняв, и следователно порочен 
копнеж за отмъщение. Бог изпълни молитвата му, от това очевидно може да се направи 
изводът, че молитвите могат да бъдат успешни дори когато не са съобразени с 
правилата на Словото. 

Но аз отговарям, първо, че вечният закон не може да бъде отменен от единични 
примери; и второ, че специално вдъхновение може да дойде на някои отделни хора, 
чието служение е различно от служението на мнозинството от хората. Защото трябва да 
обърнем внимание на отговора, който нашият Спасител даде на Своите ученици, когато 
те неразумно пожелаха да подражават на примера на Илия, “Не знаете на какъв дух 
сте” (Лука 9:55). 

Но ние трябва да отидем и по-далеч и да кажем, че желанията, които Бог 
изпълнява, не са Му винаги угодни; но той ги изпълнява, защото е необходимо заради 
примера, за да даде ясно свидетелство за учението на Писанието, а именно, че помага 
на нещастните и чува стенанията на несправедливо угнетените, които призовават 
Неговата помощ; и затова изпълнява Своите съдби, когато до него достигат 
оплакванията на нуждаещите се, дори когато тези оплаквания сами по себе си не 
заслужават Неговото внимание. Защото колко често, като нанася наказание върху 
нечестивите за жестокост, грабеж, насилие, похот и други престъпления, като обуздава 
безочието и гнева, и като събаря тираничната власт, заявява, че помага на онези, които 
са несправедливо угнетени, макар като се обръщат към непознато божество, те само 
удрят въздуха? Има един псалм, който ясно учи, че молитвите не остават без отговор, 
дори когато поради липса на вяра не достигат до небето (Пс. 107:6, 13, 19). Защото тези 
стихове изброяват молитвите, които по естествен инстинкт нуждата поражда както във 
вярващите, така и в невярващите, и въпреки това Бог е милостив. Дали Неговата 
готовност да ги слуша свидетелствува, че молитвите им са угодни пред Него? Не. 
Първо, тя увеличава и изявява ясно Неговата милост чрез самия факт, че той не 
отхвърля дори желанията на невярващите; второ, насърчава Неговите истинни 



поклонници към по-ревностна молитва, като виждат, че понякога дори стенанията на 
нечестивите не остават без отговор. 

Това обаче не е причина вярващите да се отклоняват от наложения им от Бога 
закон, или да завиждат на невярващите, като че ли са спечелили много, като са 
получили желаното. Вече отбелязахме (Глава 3, р. 25), че по този начин Бог се съобрази 
с лицемерното покаяние на Ахав, за да покаже колко готов е да слуша Своите избрани, 
когато с истинска съкрушеност те търсят Неговото благоволение. Така Той упреква 
евреите, че веднага след като са опитали Неговата готовност да слуша техните молитви, 
те се връщат към своите извратени страсти. От книгата Съдии също е ясно, че когато 
плачеха, те биваха избавяни от ръцете на враговете си, макар сълзите им да бяха 
лицемерни. Следователно, както Бог изпраща Своето слънце и на добрите, и на злите, 
така Той не презира сълзите на онези, чието дело е добро, и чиито скърби заслужават 
облекчение. Но в същото време, макар да ги чува, това няма нищо общо с Неговото 
спасение, както храната, която дава на други врагове на Неговата доброта, няма нищо 
общо със спасението. 

Изглежда има един по-труден въпрос относно Авраам и Самуил, единият от 
които без никакво наставление от Божието Слово се молеше за хората на Содом, а 
другият противно на изричната забрана се моли за Саул (Бит. 18:23; 1 Царе 15:11). 
Подобен е случаят с Еремия, който се моли градът да не бъде разрушен (Ер. 32:16). 
Вярно е, че техните молитви бяха отказани, но изглежда грубо да твърдим, че са се 
молели без вяра. Надявам се, че разумните читатели ще се задоволят с това решение, а 
именно, че като се придържат към общия принцип, според който Бог ни заповядва да 
бъдем милостиви дори към недостойните, те не са напълно лишени от вяра, макар че в 
този конкретен случай тяхното желание беше отхвърлено. Августин мъдро отбелязва, 
“Как е възможно светиите да се молят във вяра, ако искат от Бога противното на 
Неговата воля? Това е така, защото се молят според Неговата воля, не Неговата тайна и 
непроменима воля, а онази воля, която им казва, че Той може да ги послуша по някакъв 
друг начин; както Бог мъдро е определил” (August. De Civit. Dei, Lib. 22:100:2). Тези 
думи са верни; защото в Своята необхватна наредба Той така управлява нещата, че 
молитвите на светиите, макар да са смес от вяра и заблуда, не са напразни. Но това не 
одобрява подражанието на тях, както и не извинява самите светии, които според мен са 
превишили своите граници. Следователно, когато не съществува изрично обещание, 
нашето искане към Бога трябва да е придружено от условие. Тук можем да дадем за 
пример молитвата на Давид, “Събуди се заради мен, Ти, който си отредил съда” (Пс. 
7:6); защото ни напомня, че е получил конкретни наставления да се моли за земни 
благословения. 

16. Нашите молитви могат да получат отговор само чрез Божията прошка 

Важно е също да отбележим, че четирите правила на молитвата, за които 
говорих, не са така строго прилагани, че Бог да отхвърля молитвите, в които не намира 
съвършена вяра или покаяние, придружени с пламенна ревност и добре изразени 
желания. 

Вече казахме (р. 4), че макар молитвата да е близко общение на вярващите с 
Бога, все пак трябва да се спазва почит и умереност; не трябва да отпускаме докрай 
своите желания, нито да копнеем за нещо повече от това, което Бог позволява; и нещо 



повече, за да не би да презрем Божието величие, нашите умове трябва да бъдат 
издигнати в чисто и целомъдрено обожание. 

Никой човек не е постигнал това без нужното съвършенство. За да не говорим за 
мнозинството от хората, колко често оплакванията на Давид носят белезите на 
нетърпението? Не че той действително иска да спори с Бога, или да негодува против 
Неговите съдби, но когато поради немощ пада, той не намира по-добра утеха от това да 
излее своите скърби пред своя небесен Баща. Бог дори търпи нашето заекване и дава 
прошка на нашето незнание винаги когато не разбираме нещо; всъщност, без тази 
щедрост ние не бихме имали свободата да се молим. Но макар че намерението на Давид 
е да се покори изцяло на Божията воля, и той се моли и с ревност, и с търпение, все пак 
се появяват необуздани чувства, и дори понякога избухват – чувства, които силно се 
бунтуват против първото правило, което постановихме. 

Конкретно можем да видим в един стих в Псалм 39 как този светия бива отнесен 
от силата на своята скръб, и не е способен да остане в постановените граници. “Остави 
ме да отдъхна, за да се съвзема, преди да си отида и да ме няма вече” (Пс. 39:13). Вие 
бихте нарекли това думи на един отчаян човек, който няма друго желание освен Бог да 
се махне и да го остави да се наслаждава на своето нещастие. Но неговият посветен ум 
не се втурва в такова нетърпение, нито, както нечестивите правят, желае да отхвърли 
Бога; той само се оплаква, че Божият гняв е повече отколкото той може да понесе. По 
време на такива изпитания често се появяват желания, които не са в съгласие с 
правилата на Словото, в които светиите не разсъждават правилно кое е законно и 
целесъобразно. Наистина, молитвите, замърсени от такива грешки, заслужават да бъдат 
отхвърлени; но ако светиите заридаят, упражнят себе-поправление и се осъзнаят, Бог 
им прощава. 

Подобни грешки биват извършвани по отношение на второто правило (виж р. 6), 
защото светиите често трябва да се борят със своята студенина, защото техните нужди 
и нещастия не ги подтикват достатъчно към сериозна молитва. Също, често става така, 
че техните умове блуждаят и почти се изгубват; затова в тези неща също има нужда от 
прошка, за да не би техните молитви да бъдат отхвърлени поради това, че са отпуснати, 
или осакатени, или прекъсвани и блуждаещи. Едно от естествените чувства, които Бог е 
отпечатал в нашия ум, е, че молитвата не е искрена, докато мислите ни не бъдат 
насочени нагоре. От това идва и действието на издигане на ръце, за което говорихме, 
действие, познато на всички времена и народи, и все още използвано от всички тях. Но 
кой човек, като издига ръцете си, не осъзнава своята леност, че сърцето му се е 
привързало към земята? 

По отношение на прошението за прошката за грехове (р. 8), макар че никой 
вярващ не го пропуска, пак всички, които наистина се упражняват в молитва, 
чувствуват, че едва ли принасят и една десета от жертвата, за която Давид говори, 
“Жертви на Бога са дух съкрушен; сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да 
презреш” (Пс. 51:17). Така винаги трябва да се иска двойна прошка;първо, защото 
хората осъзнават много грешки, чувството за които, обаче, не ги докосва така, че да 
бъдат толкова недоволни от себе си, колкото трябва; и второ, доколкото им е дадена 
способност да спечелят от покаянието и страха от Бога, те биват смирени с праведна 
скръб за своите престъпления, и се молят за опрощаване на наказанието от Съдията. 



Това, което най-много опорочава молитвата, ако Бог не се намеси 
снизходително, е слабостта или несъвършенството на вярата; но не е чудно, че този 
недостатък бива простен от Бога, Който често упражнява Своите хора в сурови 
изпитания, като че ли всъщност иска да угаси тяхната вяра. Най-трудното от тези 
изпитания е когато вярващите са принудени да възкликнат, “Господи Боже на Силите, 
докога ще пазиш гняв против молитвите на хората Си?” (Пс. 80:4), като че ли дори 
техните молитви Го оскърбяват. По същия начин, когато Еремия казва, “Още когато 
викам и ридая, Той отблъсква молитвата ми” (Пл.Ер. 3:8), не може да има съмнение, че 
е в най-голямо смущение. В Писанията се срещат безбройни примери от този вид, от 
които е явно, че вярата на светиите често бива примесена със съмнения и страхове, така 
че докато вярват и се надяват, те пак показват някаква степен на неверие. Но тъй като 
не стигат до там, докъдето трябва, това само е допълнителна причина те да полагат 
усилия да поправят своите грешки, за да могат всеки ден да се приближават все по-
близо до съвършения закон на молитвата, и в същото време чувствуват в каква бездна 
от злини биват хвърлени, и че самите лекарства, които използват, довеждат още повече 
болести върху тях; тъй като няма молитва, която да не заслужава Божието презрение, 
ако Бог не си затваряше очите за петната, с които всички молитви са замърсени. Аз не 
споменавам тези неща за да могат вярващите уверено да оправдават себе си в грешките, 
които извършват, но за да си направят точна сметка и с това да се стараят да 
преодолеят всички тези препятствия; и макар че Сатана се стреми да затвори всички 
пътища, за да им попречи да се молят, те все пак да могат да си пробият път, като са 
твърдо уверени, че макар да не са напълно облекчени от всякакви пречки, техните 
опити са угодни на Бога, и техните желания биват одобрени, ако те продължават да се 
стремят напред и да виждат своята цел, макар и да не я достигат веднага. 

(Застъпничеството на Христос, 17-20) 

17. Молитва в името на Исус 

Но тъй като никой човек не е достоен да излезе напред сам по себе си и да се яви 
в Божието присъствие, нашият небесен Баща, за да ни освободи отведнъж от страха и 
срама, от които всички трябва да бъдем подтиснати, ни е дал Своя Син, Исус Христос 
нашия Господ, да бъде наш Утешител и Посредник, та под Неговото водителство да се 
приближим с увереност, като сме сигурни, че като имаме Него за наш Застъпник, нищо, 
което искаме в Неговото име, няма да ни бъде отказано, тъй като няма нищо, която 
Бащата може да Му откаже (1 Тим. 2:5; 1 Йоан 2:1; виж р. 36, 37). Към това трябва да 
отнесем и всичко, което преди поучавахме относно вярата; защото, както обещанието 
ни дава Христос за наш Посредник, така, ако нашата надежда да получим исканото не е 
основана на Него, това ни лишава от привилегията на молитвата. 

Защото е невъзможно да мислим за вдъхващото ужас Божие величие, без да 
бъдем изпълнени с тревога; и следователно усещането за нашето недостойно състояние 
трябва да ни държи надалеч, докато Христос не се намеси и да превърне престола на 
вдъхващата страх слава в престол на благодат, както Апостолът учи, че така можем да 
“пристъпваме смело към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим 
благодат, която да помага във време на нужда” (Евр. 4:16). И както е положено правило 
за молитвата, както е дадено обещание, че онези, които се молят, ще бъдат чути, така 
ни е специално заповядано да се молим в името на Христос, като обещанието е, че ще 
получим всичко, което искаме в Неговото име. “И каквото и да поискате в Мое име,” 
казва нашият Спасител, “ще го сторя, за да се прослави Бащата в Сина”; “Досега нищо 



не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна” (Йоан 
14:13; 16:24). 

От това става безспорно ясно, че онези, които се молят към Бога в кое да е друго 
име освен Христовото, бунтовно извращават Неговите заповеди и смятат за нищо 
Неговата воля, и няма да получат никакво обещание. Защото както Павел казва, “В 
Него са Да и Амин всички Божии обещания” (2 Кор. 1:20), тоест, обещанията биват 
потвърдени и изпълнени в Него. 

18. Възкръсналият Христос е нашият Застъпник 

И трябва да обърнем голямо внимание на времето. Христос заповядва на Своите 
ученици да прибягват към Неговото застъпничество след като се е възнесъл на небето: 
“В онзи ден ще искате в Мое име” (Йоан 16:26). 

Всъщност, сигурно е, че от самото начало всички, които са се молели, са били 
чути само заради Посредника. По тази причина Бог е заповядал в Закона само 
свещеникът да влиза в светилището, носейки на раменете си имената на дванадесетте 
племена на Израел като дванадесет скъпоценни камъка на гърдите си, докато хората 
трябваше да стоят отдалеч във външния двор, и след това да съединят своите молитви с 
молитвата на свещеника. Нещо повече, жертвата действуваше като одобрение и 
потвърждение на техните молитви. Следователно този ритуал-сянка на Закона учи, 
първо, че ние всички сме изгонени от Божието присъствие, и следователно имаме 
нужда в наше име да се яви Посредник и да ни носи на раменете Си и да ни привърже 
за гърдите Си, за да бъдем чути в Него; и второ, че нашите молитви, които, както вече 
казахме, никога не биха били свободни от нечистота, биват очистени чрез Неговата 
кръв. И виждаме, че светиите, когато желаят да придобият нещо, основават своят 
надежда на жертвите, защото знаят, че чрез жертвите биват потвърдени всички 
молитви: “Да си спомни всичките твои приноси,” казва Давид, “и да приеме 
всеизгарянето ти” (Пс. 20:3). От това заключаваме, че като приема молитвите на Своите 
хора, Бог от самото начало е бил умилостивен от застъпничеството на Христос. 

Тогава защо Христос говори за нов период (“в онзи ден”), в който учениците 
трябваше да започнат да се молят в Неговото име, ако не е защото тази благодат, сега 
вече по-ярко изявена, трябва да бъде по-високо почитана от нас? В този смисъл Той 
казва малко преди това, “Досега не сте искали нищо в Моето име; искайте.” Не че са 
били напълно невежи относно служението на Посредника (всички юдеи са били 
възпитавани от малки в тези начални неща), но не са разбирали ясно, че със Своето 
възнесение в небето Христос ще бъде Застъпник на Църквата повече от преди. Затова, 
за да утеши тяхната скръб от Неговото отсъствие с нещо повече от обикновена утеха, 
Той утвърждава Своето служение на Утешител и казва, че досега са били без 
специалната полза, на която отсега нататък ще имат привилегията да се наслаждават, да 
призовават Бога с по-голяма свобода, подпомогнати от застъпничеството на Христос. В 
този смисъл Апостолът казва, че имаме “чрез кръвта на Исус смелост да влезем в 
светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас” (Евр. 10:19, 20). И 
така, колко повече сме без извинение, ако с две ръце (както се казва) не приемаме 
неоценимия дар, който по право е предназначен за нас. 

19. Христос е единственият Посредник, дори за взаимното застъпничество на 
вярващите един за друг 



Нещо повече, тъй като сам Той е единственият път и единственият достъп, чрез 
който идваме при Бога, онези, които се отклоняват от този път и отказват този достъп, 
не им остава никакъв друг път; и тогава Неговият престол представлява за тях само 
гняв, осъждение и страх. Накратко, тъй като Бащата Го е определил за наш 
Ръководител и Глава, онези, които го изоставят или се отклоняват от Него по какъвто и 
да е начин, се стремят с всички сили да заглушат и да заличат печата, който Бог е 
поставил върху тях. Следователно, Христос е единственият Посредник, чрез Чието 
посредничество Бащата бива умилостивен и примирен (1 Тим. 2:5). 

Защото макар че на светиите е позволено да използват застъпничество, чрез 
което те взаимно умоляват Бога за спасението един на друг, и за което Апостолът 
споменава (Еф. 6:18, 19; 1 Тим. 2:1), пак то зависи от онова единствено застъпничество, 
и следователно тези застъпничества не могат да намалят неговата стойност. Защото, 
тъй като застъпничествата, които ние като членове на едно тяло принасяме един за 
друг, произтичат от чувството на любов, така те се позовават на Този, Който единствен 
е наша Глава. Като са принасяни в името на Христос, какво повече заявяват те, освен че 
никой човек не може да придобие никаква полза от какви да е молитви, освен чрез 
застъпничеството на Христос? Тъй като в застъпничеството на Христос няма нищо, 
което да попречи на различните членове на Църквата да принасят молитви един за 
друг, нека да смятаме за непроменим принцип, че всички застъпничества, които така се 
използват в Църквата, трябва да бъдат отнасяни към това единствено застъпничество. 
Нещо повече, ние трябва специално да внимаваме за показваме нашата благодарност за 
това, че като прощава нашето недостойно състояние, Бог не само позволява на всеки 
човек да се моли за себе си, но и позволява на всички да се застъпват взаимно един за 
друг. Ако Бог дава в Своята Църква място на застъпници, които иначе заслужават да 
бъдат отхвърлени, когато се молят лично от самите себе си, колко безумно би било да 
злоупотребяваме с тази доброта, като я използваме за да заглушаваме почитта на 
Христос? 

20. Христос е вечен и единствен Посредник 

Нещо повече, софистите са виновни за дребнаво заяждане, когато твърдят, че 
Христос е Посредник на изкупление, но вярващите са посредници на застъпничество; 
като че ли Христос е извършил само временно посредничество, а е оставил вечното и 
нетленно посредничество на Своите слуги. Без съмнение, именно това е отношението,, 
което Той получава от онези, които твърдят, че Му отнемат само една малка частица 
почит. Много различен от това е езикът на Писанието, с чиято простота всеки 
благочестив човек трябва да се задоволи, без да обръща никакво внимание на тези, 
които прибавят към него. Защото когато Йоан казва, “Ако съгреши някой, имаме 
Застъпник при Бащата, Исус Христос праведния” (1 Йоан 2:1), дали иска само да каже, 
че едно време сме имали Застъпник; с това не Му ли приписва вечно застъпничество? 
Какво казва Павел, когато заявява, че Той е “от дясната страна на Бога и се застъпва за 
нас” (Рим. 8:34)? Но когато в друг стих заявява, че Христос е единственият Посредник 
между Бога и човека (1 Тим. 2:5), не говори ли той за прошенията, които е споменал 
малко преди това? Като казва преди това, че трябва да се принасят молитви за всички 
хора, той незабавно добавя, в потвърждение на това изявление, че има един Бог и един 
Посредник между Бога и хората. 

Августин също не дава различно тълкувание, когато казва, “Християните 
взаимно се застъпват един за друг в своите молитви. Но Този, за Когото никой не се 



застъпва, а Той се застъпва за всички, е единственият истински Посредник. Макар че 
Апостол Павел беше много важен член на тялото под Главата, все пак тъй като е бил 
член на тялото на Христос, и е знаел, че най-истинният Първосвещеник на Църквата е 
влязъл не чрез преобрази във вътрешното светилище на Храма, а чрез твърда и изявена 
истина във вътрешното светилище в небето чрез святост, святост не въображаема, но 
вечна (Евр. 9:11, 24), и затова желае и самият той да бъде споменаван в молитвите на 
верните (Рим. 15:30; Еф. 6:19; Кол. 4:3). Той не прави себе си посредник между Бога и 
хората, а иска всички членове на тялото на Христос да се молят взаимно един за друг, 
тъй като членовете са свързани един с друг; ако един член страда, другите страдат с 
него (1 Кор. 12:26). И така взаимните молитви на всички членове, които все още се 
трудят на земята, се издигат към Главата, Който преди тях е влязъл в небето, и в Когото 
има умилостивение за нашите грехове. Защото ако Павел беше посредник, такива биха 
били и другите апостоли, и така би имало много посредници, и тогава не би било вярно 
твърдението на Павел, ‘Има един Бог и един Посредник между Бога и хората, човекът 
Исус Христос’ (1 Тим. 2:5), в Когото ние всички сме едно (Рим. 12:5), ако държим 
единството на вярата във връзката на мира (Еф. 4:3)” (August. Contra Parmenian, Lib. 2, 
cap. 8). По същия начин на друго място Августин казва, “Ако искаш свещеник, Той е 
над небесата, където се застъпва за онези, които на земята са умрели за теб” (August. in 
Ps. 94). 

Ние не си въобразяваме, че Той се хвърля пред коленете на Бащата и смирено се 
застъпва за нас; но заедно с Апостола разбираме, че се явява в Божието присъствие и че 
силата на Неговата смърт има действието на вечно застъпничество за нас; че като е 
влязъл в небесното светилище, Той единствен продължава до края на света да 
представя молитвите на Своите хора, които стоят отдалеч във външния двор. 

(Отхвърляне на погрешните учения за застъпничеството на светиите, 21-27) 

21. Този, който прибягва до застъпничеството на светиите, ограбва Христос 
от почестите на посредничеството 

По отношение на светиите, които умрели в тялото, живеят в Христос, ако им 
приписваме молитва, нека не си въобразяваме, че имат някакъв друг начин да умоляват 
Бога, освен чрез Христос, Който единствен е пътят, или че техните молитви биват 
приети пред Бога в някакво друго име. Следователно, тъй като Писанието ни призовава 
да изоставим всичко друго в името на Христос, тъй като нашият небесен Баща е 
благоволил да събере всичко в Него, би било върховна глупост, да не кажем лудост, да 
се опитваме да получаваме достъп чрез други хора, и така да бъдем отвличани от Този, 
без Когото не можем да получим достъп. 

Но кой може да отрече, че именно това е била практиката в продължение на 
няколко века, и сега продължава там, където преобладава папството? Постоянно биват 
натрапвани човешки заслуги, за да бъде заслужено Божието благоволение, и много 
често Бог бива умоляван в името на хора, докато Христос бива подминаван. Питам 
дали това не е да се прехвърля на хората това служение на единствено застъпничество, 
което по-горе запазихме само за Христос? 

Тогава кой ангел или дявол някога е произнесъл поне една сричка на кое да е 
човешко същество относно това тяхно измислено застъпничество? Няма и една дума по 
този предмет в Писанието. Тогава какви основания имат те за тази измислица? 



Определено, когато по този начин човешкият ум си търси помощ, която не е одобрена 
от Божието Слово, той ясно изявява Своето неверие (виж р. 27). Но ако изследваме 
съвестта на всички, които се наслаждават в застъпничеството на светиите, ще открием, 
че тяхната единствена причина за това е, че са изпълнени с тревога, като че ли 
предполагат, че Христос е недостатъчен или твърде строг. С тази тревога те оскърбяват 
Христос и Го ограбват от Неговото право на единствен Посредник, право дадено Му от 
Бащата като Негова специална привилегия, която не трябва да се прехвърля на никой 
друг. Като правят това, те затъмняват славата на Неговото раждане и правят нищожен 
Неговия кръст; накратко, лишават и ограбват от дължимата похвала всичко, което Той 
е направил и пострадал, тъй като всичко, което Той е направил и пострадал, показва, че 
Той трябва да бъде смятан за единствен Посредник. В същото време те отхвърлят 
добротата на Бога в това, че Той изявява Себе Си на тях като Баща, тъй като Той не е 
техен Баща, ако те не признаят Христос за Свой брат. Те открито отказват да направят 
това, ако не мислят, че той изпитва братска любов към тях; любов, от която не може да 
има по-нежна и по-искрена. Поради което Писанието ни дава само Него, изпраща Го 
при нас и ни установява в Него. “Той,” казва Амвросий, “е нашата уста, чрез която ние 
говорим на Бащата; нашето око, чрез което виждаме Бащата; нашата дясна ръка, чрез 
която се заклеваме пред Бащата. Без Неговото посредничество нито ние, нито някой 
светия не може да има никакво общение с Бога” (Ambros. Lib. de Isaac et Anima). Ако те 
възразяват, че обществените молитви, които се принасят в църквите, заключават с 
думите, “чрез Исус Христос нашия Господ,” това е произволно увъртане; защото срещу 
посредничеството на Христос се отправя също толкова оскърбление чрез смесването му 
с молитвите и заслугите на мъртвите, както и ако бъде напълно пропуснато и се 
споменават само мъртвите. Тогава, във всички техни литании, химни и прози, където се 
отдава всякаква почит на мъртви светии, няма споменаване на Христос. 

22. Обожествяване на светии 

Но тук глупостта е достигнала дотам, че да проявява духа на суеверие, който, 
като бъде веднъж освободен, обикновено поглъща всичко без да се спира. След като 
хората са започнали да търсят застъпничеството на светиите, постепенно на всеки 
светия е била назначена конкретна област, така че според различните области е бивал 
призоваван един или друг застъпник. След това отделните хора си присвояват 
конкретни светии и поставят вярата си в тях, като че са божества-покровители. И така 
са били създадени богове не само според броя на градовете (обвинение, което пророкът 
отправя срещу Израел в древни времена, Ер. 2:28; 11:13), но и според броя на хората. 

Но тъй като светиите във всички свои желания се отнасят само до Божията воля, 
търсят я и се съобразяват с нея, да им приписваме някаква друга молитва освен 
копнежа за идването на Божието царство е да мислим за тях глупаво, плътски и дори 
оскърбително. Нищо не може да бъде по-далеч от такъв възглед от това да си 
въобразяваме, че всеки под влиянието на своите лични чувства ще бъде благосклонен 
към своите поклонници. 

В крайна сметка голям брой хора са изпаднали в ужасното богохулство да ги 
призовават не само за помощ, а като хора, от които зависи тяхното спасение. Вижте 
пропастта, в която нещастните хора изпадат, когато изоставят своята правилна основа, 
тоест Божието Слово. 



Не казвам нищо за по-чудовищните примери на нечестие, в които, макар да са 
отвратителни за Бога, ангелите и хората, те самите не чувствуват нито болка, нито 
срам. Проснати пред статуята или картината на Барбара или Катерина, и подобни, те 
мърморят Pater Noster; и толкова далеч са техните пастори от това да излекуват или да 
обуздават този налудничав ход, че примамени от мириса на печалбата, те го одобряват 
и възхваляват. Но докато се стремят да се освободят от омразата на тази порочна и 
престъпна практика, с какво основание могат да защитават практиката да призовават 
Елой (Елигиус) или Медард да погледнат снизходително на техните слуги и да им 
изпратят помощ от небето, или Святата Дева да заповяда на своя Син да извърши това, 
което те искат? Картагенският Събор забранява пред олтара да се принасят преки 
молитви към светиите. Възможно е тези святи хора, неспособни напълно да подтиснат 
силата на този извратен обичай, да са прибягнали до това възпиране, та обществените 
молитви да не бъдат опорочавани с такива изрази като, “Свети Петре, моли се за нас.” 
Но докъде е стигнало това дяволско извращение, когато хората не се колебаят да 
приписват на мъртви хора особените качества на Христос и на Бога? 

23. Обърканите тълкувания на Писанието, използвани в подкрепа на 
застъпничеството на светиите 

Като се опитват да докажат, че такова застъпничество има някаква подкрепа от 
Писанието, те се трудят напразно. 

Те казват, че често четем за молитви на ангели, и не само това, но и молитвите 
на вярващите биват отнасяни в Божието присъствие чрез техните ръце. Но ако те 
сравняват с ангели светиите, които са напуснали този живот, ще бъде необходимо да 
докажат, че светиите са служебни духове, на които е поверено служението да 
надзирават нашето спасение, на които е възложена задачата да ни водят в нашите 
пътища, да ни защитават, увещават и утешават, да бдят над нас. Всички тези неща са 
поверени на ангелите, но никое на светиите. Колко е абсурдно да бъдат обърквани 
починалите светии с ангели е достатъчно очевидно от многото различни служения, чрез 
които Писанието ясно разграничава едните от другите. Никой не би могъл да изпълнява 
служението на просител пред земен съдия, ако не е допуснат в съда; тогава откъде 
някакви червеи ще имат такава свобода, че да се натрапват на Бога като застъпници, 
когато не им е поверено такова служение? Бог е благоволил да възложи на ангелите 
задачата на нашата безопасност. Затова те присъствуват на нашите святи събрания, и за 
тях Църквата е зала, в която те виждат многообразната Божия мъдрост (Еф. 3:10). 
Онези, които прехвърлят на други това служение, което е характерно само за ангелите, 
определено извращават и объркват реда установен от Бога, който би трябвало да е 
ненарушим. 

С подобна сръчност те цитират и други текстове. Бог казва на Еремия, “Даже 
Мойсей и Самуил да бяха застанали пред Мен, пак душата Ми не би се смилила за тези 
хора” (Ер. 15:1). Как (питат те) би могъл Той да говори така за мъртвите, ако те не 
застъпват за живите? Обратното, моят извод е следният: Тъй като от това става ясно, че 
нито Мойсей, нито Самуил се застъпват за хората на Израил, става ясно, че няма 
застъпничество от мъртвите. Защото за кой от светиите можем да си представим, че се 
труди за спасението на народа, ако Мойсей, който докато беше жив далеч 
превъзхождаше всички други в това отношение, не прави нищо? Следователно, ако те 
постоянствуват в това нищожно заяждане, че мъртвите се застъпват за живите, защото 
Господ е казал, “Ако те застанеха пред Мен” (intercesserint), аз ще твърдя още по-



правдоподобно по този начин: Мойсей, за когото се казва, “ако се застъпваше,” не се 
застъпи за народа на Израел в най-тежката нужда; следователно е най-вероятно никой 
друг светия да не се застъпва, тъй като всички далеч отстъпват на Мойсей в човещина, 
доброта и бащинска загриженост. Така всичко, което печелят от своето заяждане, е да 
бъдат наранени от самото оръжие, което смятат за своя възхитителна защита. 

Но е много смехотворно да бъде изкривявано това просто изречение по този 
начин; защото Господ само заявява, че няма да пожали нечестията на хората, дори ако 
Мойсей или Самуил, към чиито молитви е показал най-голяма щедрост, се бяха 
застъпили за тях. Този смисъл най-ясно се вижда от подобен текст в Езекиил: “Та ако 
тези трима мъже, Ной, Данаил и Йов, бяха всред нея, те щяха да избавят само своите си 
души чрез правдата си, казва Господ Йеова” (Езек. 14:14). Тук не може да има 
съмнение, че трябва да разбираме думите по следния начин: Ако двама от споменатите 
тук хора отново възкръснеха; защото третият все още беше жив, а именно, Данаил, за 
който е добре известно, че в разцвета на младостта е придобил несравнимо изявяване 
на благочестие. Затова нека да изоставим онези, за които Писанието заявява, че са 
завършили своя път. Затова, когато Павел говори за Давид, той не казва, че чрез своите 
молитви помага на потомството си, а само че е “послужил на своето си поколение” 
(Деян. 13:36). 

24. Починалите светии не се занимават със земни грижи 

Те отново възразяват: Тогава трябва ли да бъдат лишени от всяко праведно 
желание онези, които по време на целия си живот са изявявали само благочестие и 
милост? Аз нямам желание да надничам любопитно в това, което те правят или мислят; 
но е много вероятно вместо да бъдат подчинени на нагона на разнообразни и лични 
желания, те, в една непроменима и неумолима воля, да копнеят за Божието царство, 
което се състои както в спасението на вярващите, така и в унищожението на 
нечестивите. Ако е така, не може да има съмнение, че тяхната любов е ограничена до 
общението в Христовото тяло, и не се простира отвъд онова, което е в съгласие с 
естеството на това общение. Но дори да приема, че по този начин те се молят за нас, те 
все пак не губят своя покой дотам, че да се занимават със земни грижи; следователно, 
те не трябва да бъдат призовавани от нас. 

Също не може да се направи изводът, че може да се използва такова 
призоваване, само защото докато хората са още живи, те могат взаимно да се 
споменават в молитвите си. Когато те споделят нуждите си и носят един на друг 
тежестите си, това служи да поддържа едно общо чувство на любов. Те правят това по 
заповед от Господа и то с обещание, като и двете неща са от първостепенна важност в 
молитвата.н о всички такива причини не са приложими за мъртвите, защото като ги е 
оттеглил от нашето общество, Господ не ни е оставил никакви средства да общуваме с 
тях (Екл. 9:5, 6), а и на тях не е оставил никакви средства за общуване с нас, доколкото 
ни е известно. 

Но ако някой спори, че те определено трябва да запазват същата любов към нас, 
тъй като са едно с нас в една вяра, кой ни е казал, че те имат уши способни да чуват 
звуците на нашия глас, или очи достатъчно ясни, за да видят нашите нужди? Наистина, 
в сенките на своите школи нашите противници за някаква светлина, която огрява 
починалите светии от Божията подкрепа, в която като в огледало, от своето жилище 
нависоко те наблюдават човешките дела; но да твърдим това с увереността, която тези 



хора си позволяват да използват, е просто желание, чрез необузданите бълнувания на 
нашия мозък и без никаква духовна власт, да се взираме и да проникнем в тайните 
Божии съдби, и да стъпчем Писанието, което толкова често заявява, че нашата плътска 
мъдрост е във вражда с Божията мъдрост, строго осъжда суетата на нашия ум и като 
смирява нашия разум, ни заповядва да търсим само Божията мъдрост. 

25. Споменаването на имената на патриарсите няма връзка с този предмет 

Те нещастно изкривяват другите текстове от Писанието, които използват за да 
защитят своята заблуда. Яков (казват те), се моли за синовете на Йосиф, “И нека се 
наричат с моето име, и с името на бащите ми Авраам и Исак” (Бит. 48:16). Първо, нека 
да видим какво е било естеството на това призоваване на имена сред израилтяните. Те 
не умоляват бащите си да им окажат помощ, а молят Бога да си спомни Своите слуги, 
Авраам, Исак и Яков. Следователно техният пример не дава подкрепа на онези, които 
се обръщат към самите светии. Но такава е тъпотата на такива глупци, че не осъзнават 
какво означава да се призовава името на Яков, нито защо се призовава, и затова не е 
странно, че бърборят така детински относно начина на неговото използване. Този израз 
се среща многократно в Писанието. Исая говори, че жените се наричат с имената на 
мъже, когато са техни съпруги и живеят под тяхната закрила (Ис. 4:1). Призоваването 
на името на Авраам над израилтяните означава приписване на произхода на техния род 
на него и издигане на неговата памет като техен родоначалник и баща. Яков не прави 
това поради загриженост да увеличи славата на своето име, а защото знае, че цялото 
щастие на неговото потомство се състои в наследяването на завета, който Бог е 
сключил с него. Като вижда, че това ще им даде всички благословения, той се моли те 
да бъдат смятани за хора от неговия род, което не означава нищо друго освен да им 
предаде наследството на завета. И отново, когато те споменават този предмет в своите 
молитви, те не прибягват до застъпничеството на мъртвите, а си припомнят този завет, 
в който техният милостив Баща се заклева да бъде добър и щедър към тях заради 
Авраам, Исак и Яков. 

Колко малко в други отношения светиите за разчитали на заслугите на своите 
бащи, общият глас на Църквата заявява в пророците, “Защото Ти си наш Баща, ако и да 
не ни знае Авраам и да не ни признае Израил; Ти, Господи, си наш Баща; Твоето име е 
наш вечен Изкупител” (Ис. 63:16). И като говори това, Църквата в същото време 
добавя, “Върни се заради слугите Си,” не защото мисли за нещо като застъпничество, а 
като говори само за ползите от завета. И така, като имаме Господ Исус, с Чиято ръка не 
само е сключен, но и потвърден вечният завет за милост, какво по-добро име да носим 
в своите молитви? 

И тъй като онези добри учители биха направили от тези думи да изглежда, че 
патриарсите са наши застъпници, бих искал да ми кажат защо в това голямо множество 
не е отделено място за Авраам, бащата на Църквата? Знаем добре от каква сбирщина 
избират те своите застъпници. Тогава нека да ми кажат какъв смисъл има в това да 
пренебрегват и отхвърлят Авраам, когото Бог е предпочел пред всички други и е 
издигнал до най-висока почит. Единствената причина е, че тъй като е ясно, че е нямало 
такава практика в ранната Църква, те са счели за уместно да прикрият, че това е 
нововъведение, като не казват нищо за патриарсите; като че ли чрез разнообразието на 
имена биха могли да оправдаят една практика, която е едновременно нововъведена и 
нечиста. 



Те също понякога възразяват, че Бог бива умоляван да има милост към Своите 
хора “заради Давид” (Пс. 132:10). Това е толкова далеч от подкрепа на тяхната заблуда, 
че дори е най-силното опровержение срещу нея. Трябва да размислим върху характера, 
който Давид имаше. Той е отделен от цялото тяло на вярващите, за да установи завет, 
който Бог сключи със Своята ръка. Така вниманието е към завета, а не към човека. В 
него като в преобраз се утвърждава единственото застъпничество на Христос. Но това, 
което е особено за Давид като преобраз на Христос, определено не приложимо за други 
хора. 

26. Ние трябва да се молим така, както са се молили светиите 

Но някои като че ли биват впечатлени от факта, че често се казва, че молитвите 
на светиите биват чути. Защо? Защото са се молели. “Към Теб извикаха,” казва 
Псалмистът, “и бяха избавени; на Теб уповаваха, и не се посрамиха” (Пс. 22:5). Нека и 
ние да се молим по техния пример, та като тях да бъдем чути. Обратното, онези хора 
нелепо спорят, че никой няма да бъде чут освен онези, които вече са чути. Колко по-
добър е аргументът на Яков, “Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли 
се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак 
се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си” (Яков 5:17, 18). Какво? 
Дали той казва, че Илия е притежавал някаква специална привилегия, и че трябва 
винаги да прибягваме при него, за да я използваме? В никакъв случай. Той показва 
вечното действие на чистата и благочестива молитва, за да бъдем и ние подбудени да се 
молим по същия начин. Защото добротата и готовността на Бога да слуша хората биват 
нечестиво осакатени, ако примерът на светиите не ни вдъхновява с по-силна увереност 
в Неговото обещание, тъй като Неговото изявление не е че ще склони ухото Си за един 
или двама или няколко човека, а за всички, които призоват Неговото име. 

В това невежество те са още по-малко без извинение, защото изглежда, че те 
съзнателно презират многото увещания на Писанието. Давид многократно беше 
избавян чрез Божията сила. Това дава ли му такава власт, че ние да се избавяме заради 
неговите молитви? Неговото твърдение е напълно различно от това: “Праведните ще се 
съберат около мен, защото ще постъпваш щедро към мен” (Пс. 142:7). И отново, “А 
праведните като видят това, ще се убоят, и ще му се присмеят” (Пс. 52:6). “Този 
сиромах извика; и Господ го послуша, и от всичките му неволи го избави” (Пс. 34:6). В 
Псалмите има много такива молитви, в които Давид призовава Бога да му даде каквото 
иска, по тази причина, а именно, за да не бъдат праведните посрамени, а чрез неговия 
пример да бъдат насърчени да имат надежда. Тук е достатъчен един стих, “За това нещо 
нека Ти се моли всеки благочестив, на време, когато можеш да бъдеш намерен” (Пс. 
32:6). Цитирам този стих с голямо желание, защото онези безумци, които използват 
своите наемнически езици в защита на папството, не се срамуват да го привеждат като 
доказателства за застъпничеството на мъртвите. Като че ли Давид има предвид нещо 
друго освен ползата, която ще придобие от Божията доброта и снизхождение, когато 
ще бъде чут. 

Като цяло, ние трябва да знаем, че опитността на Божията благодат, както към 
нас самите, така и към другите, в голяма степен потвърждава нашата вяра в Неговите 
обещания. Не цитирам многото текстове, в които Давид издига Божията милост към 
него като основа за увереност, тъй като те лесно ще бъдат забелязани от всеки читател 
на Псалмите. Преди това Яков ни учи на същото нещо чрез своя пример, “Не съм 
достоен за най-малката от всичките милости и за всичката вярност, които си показал на 



слугата Си; защото с тоягата си преминах този Йордан, а сега станах два стана” (Бит. 
32:10). Наистина той споменава обещанието, но не само обещанието; защото в същото 
време добавя следствието, за да бъде насърчен с още по-голяма увереност в бъдещата 
доброта на Бога. Бог не е като хората, които се уморяват от своята щедрост, или чиито 
средства за нейното упражняване се изчерпват; но Той трябва да бъде оценяван според 
Своето естество, както Давид уместно прави като казва, “Ти си ме изкупил, Господи 
Боже на истината” (Пс. 31:5). Като приписва похвалата за своето спасение на Бога, той 
добавя, че Бог е истинен; защото ако не беше винаги един и същ, Неговото 
благоволение в миналото не би било непоклатима основа за увереност и молитва. Но 
когато знаем, че винаги когато ни помага, Той ни дава пример и доказателство за 
Своята доброта и вярност, няма причина да се страхуваме, че нашата надежда ще бъде 
посрамена или заглушена. 

27. Заключение на опровержението на учението за застъпничеството на 
светиите 

Като цяло, тъй като Писанието поставя главната част от поклонението в 
призоваването на Бога (тъй като това е служението на благочестие, което Той изисква 
от нас над всички жертвоприношения), тогава е открито богохулство да принасяме 
молитви към хора. Затова се казва в псалма: “Ако сме забравили името на нашия Бог, 
или сме прострели ръцете си към чужд бог, Бог няма ли да открие това?” (Пс. 44:20, 
21). И отново, тъй като Бог желае да бъде призоваван само във вяра, и изрично ни 
заповядва да построяваме нашите молитви според правилото на Неговото Слово; 
накратко, тъй като вярата е основана върху Словото и е баща на правилната молитва, в 
мига, в който се отклоним от Словото, нашите молитви са нечисти. Но ние вече 
показахме, че ако размислим над цялото Писание, ще открием, че Бог изисква тази 
почит само за Себе Си. Също видяхме по отношение на служението на застъпничество, 
че то принадлежи само на Христос, и че никоя молитва не може да е приемлива за Бога, 
ако Христос като Посредник не я освети. И макар че вярващите принасят молитви към 
Бога в застъпничество за своите братя, ние показахме, че това по никакъв начин не 
отрича единственото застъпничество на Христос, защото в издигането на себе си и на 
другите пред Бога всички уповават на това единствено застъпничество. Нещо повече, 
показахме, че от невежество това застъпничество бива прехвърляно на мъртвите, за 
които никъде не е писано, че им е заповядано да се молят за нас. Писанието често ни 
увещава да принасяме молитви един за друг; но не казва и една сричка относно 
мъртвите; дори Яков негласно изключва мъртвите, когато съчетава двете неща, 
“изповядвайте един на друг греховете си, и молете се един за друг” (Яков 5:16). 

Това е достатъчно за да осъдим тази заблуда, че началото на правилната молитва 
идва от вярата, а вярата идва чрез слушане на Божието Слово, в което няма никакво 
споменаване на измислено застъпничество, а суеверието безразсъдно е възприело 
застъпници, които не са назначени от Бога. Макар Писанието да изобилствува с 
различни форми на молитва, ние не намираме пример за такова застъпничество, без 
което според папистите не може да има молитва. Нещо повече, очевидно е, че това 
суеверие е плод на неверие, тъй като те или не са доволни от Христос като Застъпник, 
или напълно са Го лишили от тази чест. Последното лесно се доказва в тяхното безочие 
да твърдят, като най-силен от техните аргументи за застъпничеството на светиите, че 
ние сме недостойни да имаме достъп до Бога като синове. Наистина, ние признаваме, 
че това е вярно, но от това заключаваме, че те не оставят нищо за Христос, защото 



смятат Неговото застъпничество за нищо, освен ако бъде подкрепен от 
застъпничеството на Георги или Хиполит или други подобни призраци. 

(Видове молитви: лична и обществена, 28-30) 

28. Лична молитва 

Но макар че молитвата е правилно ограничена до клетви и прошения, все пак 
толкова силна е връзката между прошението и благодарението, че и двете могат да 
бъдат включени под едно име. Защото формите, които Павел изброява (1 Тим. 2:1), се 
включват под първия член на това разграничение. Чрез молитвата и прошението ние 
изливаме нашите желания пред Бога, като искаме и онези неща, които увеличават 
Неговата слава и изявяват Неговото име, и благата, които ни носят полза. Чрез 
благодарението ние прилежно хвалим Неговата доброта към нас, като приписваме на 
Неговата щедрост всяко благословение, което получаваме в живота. Затова Давид 
включва и двете в едно изречение, “Призови Ме в ден на напаст, и Аз ще те избавя, и ти 
ще Ме прославиш” (Пс. 50:15). Не без причина Писанието ни заповядва постоянно да 
използваме и двете. Вече описахме размера на нашите нужди, докато самият опит 
прогласява, че трудностите, които ни притискат от всяка страна, са толкова 
многобройни и толкова големи, че всички хора имат достатъчно основание да изпращат 
въздишки и стенания към Бога без прекъсване, и смирено да Го умоляват. Защото дори 
да бяха свободни от бедствия, и най-святите от тях трябва да бъдат подтикнати първо 
от своите грехове, и второ от безбройните атаки на изкушението, да копнеят за 
избавление. Жертвата на хваление и благодарение никога не може да бъде прекъсната 
без вина, тъй като Бог никога не престава да излива благоволение след благоволение, за 
да ни принуди към благодарност, колкото и да сме мудни и лениви. Накратко, толкова 
големи и разпространени са богатствата на Неговата щедрост към нас, толкова 
удивителни и смайващи са чудесата, които виждаме от всяка страна, че никога няма да 
ни липсват причини и поводи за хваление и благодарение. 

Да направим това още по-ясно: Тъй като всички наши надежди и ресурси са 
поставени в Бога (вече напълно доказахме това), така че нито ние самите, нито нашите 
начинания могат да успеят без Неговото благословение, ние трябва постоянно да 
подчиняваме себе си и всичко, което ни принадлежи, на Него. Следователно, каквото и 
да мислим, говорим или вършим, трябва да го мислим, говорим или вършим под 
Неговата ръка и воля; тоест, под надеждата за Неговата помощ. Бог е обявил проклятие 
върху всички, които, уповавайки на себе си или на други хора, си правят замисли или 
решения, които без да отчитат Неговата воля или да призовават Неговата помощ, 
замислят или се опитват да действуват (Яков 4:14; Ис. 30:1; 31:1). И тъй като, както 
вече отбелязахме, Той получава дължимата почит когато бъде признат за източник на 
всяко добро, следва, че тъй като придобиваме всяко добро от Неговата ръка, ние трябва 
постоянно да изразяваме нашата благодарност, и че ние нямаме право да използваме 
ползите идващи от Неговата щедрост, ако усърдно не прогласяваме Неговата похвала и 
Му отдаваме благодарности, тъй като именно това са целите на Неговата щедрост. 
Когато Павел заявява, че всичко, създадено от Бога, “се освещава чрез слово и 
молитва” (1 Тим. 4:5), той показва, че без слово и молитвата нищо не е свято и чисто, 
като “слово” означава “вяра.” Затова Давид, като е опитал Божията доброта, изящно 
заявява, “Сложи в устата ми нова песен” (Пс. 40:3); показвайки, че нашето мълчание е 
нечестие, когато оставим Неговите благословения без похвала, като виждаме, че всяко 
благословение, което Той дарява, е ново основание за благодарение. Така Исая, като 



прогласява чудните Божии милости, казва, “Пейте на Господа нова песен” (Ис. 42:10). 
В същия смисъл Давид казва в друг стих, “Господи, отвори устните ми; и устата ми ще 
разгласяват Твоята хвала” (Пс. 51:15). По същия начин Езекия и Йоан заявяват, че ще 
смятат за цел на своето избавление “да пеят своите песни в дома на Господа” (Ис. 
38:20; Йона 2:9). Давид полага общо правило за всички вярващи в тези думи, “Какво да 
дам на Господа за всичките Му благодеяния към мен? Ще взема чашата на спасението 
и ще призова името на Господа” (Пс. 116:12, 13). Църквата следва това правило в друг 
псалм, “Избави ни, Господи Боже наш, и събери ни измежду народите, за да 
славословим Твоето свято име, и да тържествуваме с Твоята хвала” (Пс. 106:47). И 
отново, “Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените, и не е презрял 
молбата им. Това ще се напише за бъдещото поколение; и хора, които ще бъдат 
създадени, ще хвалят Господа. . . . За да възвестят името на Господа в Сион, и хвалата 
Му в Ерусалим” (Пс. 102:17, 18, 21). Нещо повече, когато вярващите умоляват Господа 
на направи нещо “заради името Си,” като заявяват, че са недостойни да получат нещо 
сами по себе си, задължават себе си да принасят благодарности и обещават да 
използват правилно Неговата доброта, като я възвестяват. Така Осия, като говори за 
бъдещото изкупление на Църквата, казва, “Отнеми всяко наше беззаконие, и приеми 
благата ни; така ще отдадем благодарствени приноси от устните си” (Ос. 14:2). 

Не само че нашите езици прогласяват Божията доброта, но биваме естествено 
вдъхновени с любов към Него. “Обичам Господа, защото послуша гласа ми и молбите 
ми” (Пс. 116:1). В друг стих, като говори за помощта, която е получил, той казва, 
“Обичам Те, Господи, сило моя!” (Пс. 18:1). Никое хваление не би било угодно на Бога, 
ако не произтича от това чувство на любов. Нещо повече, трябва да обърнем внимание 
на изявлението на Павел, че всички желания, които не са придружени с благодарение, 
са порочни и извратени. Неговите думи са, “Във всяко нещо, с молитва и молба 
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение” (Фил. 4:6). Тъй като под влиянието 
на мрачност, умора, нетърпение, скръб или страх много хора използват мърморене в 
своите молитви, той ни заповядва така да управляваме нашите чувства, че радостно да 
благославяме Бога дори преди да сме получили това, което искаме. Но ако винаги 
трябва да съществува в пълна сила тази връзка между неща, които са почти 
противоположни, толкова по-свещено е задължението върху нас да прогласяваме 
Божието хваление винаги когато Той изпълнява нашите искания. 

И както вече показахме, че нашите молитви биват осветени чрез 
застъпничеството на Христос (иначе биха били замърсени), така Апостолът, като ни 
заповядва “непрестанно да принасяме на Бога жертва на хвала” чрез Христос (Евр. 
13:15), ни напомня, че без намесата на Неговото свещеничество нашите устни не са 
достатъчно чисти, за да хвалят Божието име. От това заключаваме, че преобладава едно 
чудовищно заблуждение сред папистите, и едно голямо мнозинство от тях се чудят 
кога Христос е техен Застъпник. 

Причината Павел да заповядва “Молете се непрестанно; във всяко нещо 
благодарете” (1 Сол. 5:17, 18), е защото иска ние с най-голямо усърдие, по всяко време, 
във всичко и при всякакви обстоятелства да насочваме нашите молитви към Бога, да 
очакваме всичко, което желаем, от Него, и когато го получим, да го приписваме на 
Него; и това ни дава непрестанна основа за молитва и хваление. 

29. Необходимостта и опасността от обществените молитви 



Това усърдие в молитва, макар че конкретно се отнася за личните молитви на 
отделните хора, до известна степен също се отнася и за обществените молитви на 
Църквата. Може да се каже, че те не могат да бъдат непрестанни и не трябва да бъдат 
непрестанни, освен по начин, който заради обществения ред, е установен от общото 
съгласие на хората. Аз признавам това, и затова са установени предварително 
определени часове, които макар и да нямат значение за Бога, са необходими за 
употреба от човека, с цел общото удобство и за да стават всички неща в Църквата, 
както Павел заповядва, “прилично и с ред” (1 Кор. 14:40). Но в това няма нищо, което 
да попречи на вяска църква понякога да бъде подбуждана към по-честа употреба на 
молитвата, или да бъде по-ревностно пламенна под натиска някаква по-голяма нужда. 
Към края на главата (р. 51, 52) ще говорим повече за постоянството в молитвата, което 
е много близко до усърдието. 

Нещо повече, това усърдие е много различно от βαττολογια, “празното 
говорене,” което нашият Спасител забранява (Мат. 6:7). Защото тук Той не ни 
забранява да се молим дълго или често, или с голяма ревност, а ни предупреждава да не 
си въобразяваме, че можем да измъкнем нещо от Бога като Му досаждаме с безкрайна 
бъбривост, като че ли Той може да бъде убеден по човешки начини. Ние знаем, че 
лицемерите, като не осъзнават, че се изправят пред Бога, принасят своите молитви така 
надуто, като че ли са част от пищно представление. Фарисеят, който благодареше на 
Бога, че не е като другите хора, без съмнение прогласяваше своята си похвала пред 
хората, като че иска да придобие репутация на святост чрез своите молитви. Оттук идва 
това празно говорене, което по същите причини преобладава толкова много в папството 
в наши дни, че някои безделно прекарват времето си чрез повтаряне на едни и същи 
произволни молитви, а други използват дълги тиради, за да изявят себе си пред 
простите. Тъй като тази детинска словоохотливост е подигравка към Бога, не е странно, 
че тя е забранена в Църквата, за да може всяко изразено чувство да бъде искрено, 
идващо от вътрешността на сърцето. 

С тази злоупотреба е свързана и друга, която нашият Спасител също осъжда, а 
именно, когато заради външното показване лицемерите търсят множество свидетели на 
своите молитви, и по-скоро биха се молили на пазара, отколкото тайно, но без 
ръкопляскания. Тъй като, както вече казахме (р. 4, 5), истинската цел на молитвата е да 
отнесе нашите мисли право при Бога, било за да прогласяваме Неговата слава или за да 
искаме Неговата помощ, можем лесно да видим, че нейното главно обиталище е в ума и 
в сърцето, или по-скоро самата молитва по естество е изливане и изявление на 
вътрешното чувство пред Този, Който изследва сърцата. Затова, както вече казахме, 
когато нашият Божествен Учител благоволи да положи най-доброто правило за 
молитва, Неговата заповед беше, “Влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш 
вратата, помоли се на своя Баща, Който е в тайно; и Баща ти, Който вижда в тайно, ще 
ти въздаде наяве” (Мат. 6:6). Като не забранява да следваме примера на лицемерите, 
които търсят човешко одобрение чрез усърдно себепоказване в молитва, Той ни дава 
по-добрия път – влез във вътрешната си стаичка, затвори вратата и така се моли. Чрез 
тези думи, както аз ги разбирам, Той ни учи да търсим уединено място, което да ни 
даде възможност да обърнем всички свои мисли навътре и да влезем дълбоко в нашите 
сърца, като обещава, че Бог ще обърне внимание на чувствата на нашия ум, на които 
тялото трябва да бъде храм. 

Той няма предвид да отрича, че може би е целесъобразно да се молим и на други 
места, но показва, че естеството на молитвата е по-скоро тайно, обитава предимно в 



ума и изисква покой, напълно отдалечен от суматохата на обичайните грижи. И затова 
не е без причина, че нашият Господ, когато искаше да се отдаде по-дълбоко на молитва, 
се оттегляше на уединено място далеч от шума на света, като чрез Своя пример ни 
напомня, че не трябва да пренебрегваме онези помощни средства, които дават 
способност на ума, който е твърде разположен да блуждае, да се съсредоточи искрено в 
молитва. В същото време, тъй като Той не се въздържаше от молитва когато имаше 
повод за това, дори да се намира всред тълпата, така и ние, винаги когато е нужно, 
трябва на всяко место да издигаме “чисти ръце” (1 Тим. 2:8). И следователно трябва да 
знаем, че който отказва да се моли в общественото събрание на светиите, не знае да се 
моли сам, в уединение или у дома. От друга страна, който не се моли сам и в 
уединение, колкото и прилежно да посещава обществените събрания, хвърля молитвите 
си на вятъра, защото уповава повече на човешкото мнение, отколкото на скритите 
Божии съдби. 

Все пак, за да не би обществените молитви на Църквата да бъдат пренебрегвани, 
Господ от древността ги е нарекъл с най-почетни имена, особено когато нарича Храма 
“молитвен дом” (Ис. 56:7). Защото чрез този израз Той показва, че задължението за 
молитва е главна част от Неговото поклонение, а също, че Неговият Храм е поставен 
пред вярващите като знаме, за да им даде способност да се включат в молитвата с общо 
съгласие. Добавено е също благородното обещание, “Теб Те чака хваление, Боже, в 
Сион, и пред Теб ще се изпълни клетвата” (Пс. 65:1). С тези думи псалмистът ни 
напомня, че молитвите на Църквата никога не са напразни; защото Бог винаги дава на 
Своите хора основания за радостни песни. Но макар че сенките на Закона са отменени, 
все пак, тъй като чрез тази наредба Бог е благоволил да насърчи всред нас единството 
на вярата, не може да има съмнение, че същото обещание принадлежи и на нас – 
обещание, което Христос потвърди с устата Си, и което според Павел има вечна 
стойност. 

30. Не църковните сгради, а ние самите сме храм на Бога 

Тъй като в Своето Слово Бог заповядва обща молитва, така обществените 
храмове са места предназначени за тяхното изпълнение, и следователно онези, които 
отказват да се присъединят към Божиите хора в това действие, нямат основание за 
извинението, че изпълнявали заповедта на Господа за молитва в своята вътрешна 
стаичка. Защото Този, Който обещава, че ще изпълни онова, което двама или трима 
събрани в Негово име поискат (Мат. 18:20), заявява, че по никакъв начин не презира 
молитвите, които биват публично принасяни, ако няма външна показност, или стремеж 
към човешко одобрение, и ако има истинско и искрено чувство във вътрешните части 
на сърцето. 

Ако това е законната употреба на църквите (а то определено е), ние от друга 
страна трябва да внимаваме да не подражаваме на практиката, която е започнала преди 
няколко века, да си въобразяваме, че църквите са истинското обиталище на Бога, 
където Той е по-склонен да ни слуша, или да им приписваме някаква тайна святост, 
която прави молитвата в тях по-свята. Защото като виждаме, че ние сме истинските 
Божии храмове, ние трябва да се молим в себе си, ако искаме да призоваваме Бога в 
Неговия свят храм. Нека да оставим такива чудовищни идеи на юдеите и на 
езичниците, като знаем, че имаме заповед да се молим на всяко място “в дух и истина” 
(Йоан 4:23). Вярно е, че според Божията наредба в древността храмът беше посветен за 
принасяне на молитви и жертви, но това беше време, когато истината (която сега 



нямаме право да ограничаваме в материален храм, защото е напълно изявена), е била 
скрита под сенчести преобрази. Дори Храмът не беше представен на евреите като 
ограничаващ Божието присъствие между стените си, но трябваше да ги учи да виждат 
образа на истинския Храм. Затова и Исая, и Стефан отправят сериозен упрек към онези, 
които смятат, че Бог по някакъв начин може да живее в ръкотворни храмове (Ис. 66:2; 
Деян. 7:48). 

(Употребата на песни и на разговорен език, 31-33) 

31. За говоренето и пеенето в молитва 

От това е съвършено ясно, че нито думите, нито пеенето (когато се използва в 
молитва) имат някакво действие или някаква полза пред Бога, ако не идват от дълбоко 
чувство в сърцето. Те дори предизвикват Неговия гняв против нас, ако идват само от 
устните и от гърлото, тъй като това означава да злоупотребяваме с Неговото свято име 
и да се присмиваме на Неговото величие. Правим този извод от думите на Исая, които, 
макар че има по-широк смисъл, упрекват също и този порок: “Понеже тези хора се 
приближават при Мен с устата си, и Ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето 
си далеч от Мен, и благоволението им към Мен е по човешки учения, научени 
папагалски, затова, ето, ще пристъпя да направя чудно дело между тези хора, да, чудно 
и странно дело; и мъдростта на мъдрите им ще изчезне, и разумът на разумните ще се 
скрие” (Ис. 29:13, 14). 

Все пак ние не осъждаме думите или пеенето, а силно ги препоръчваме, но само 
ако са в съгласие с чувствата на сърцето. Защото по този начин мисълта за Бога бива 
поддържана в нашите умове, които, поради тяхното променливо и непостоянно 
естество, бързо се отпускат и биват разсеяни от различни предмети, ако не се използват 
всякакви средства, за да ги подкрепят. Освен това, тъй като Божията слава трябва да 
бъде изявена във всяка част от нашето тяло, специалното служение, на което езикът 
трябва да бъде посветен, е служението на пеене и говорене, тъй като той изрично е бил 
създаден да заявява и прогласява Божието хваление. Тази употреба на езика е главно за 
обществените служби, които се извършват на събранията на светиите. По този начин 
ние прославяме заедно с един глас и една уста Бога, на Когото служим в един Дух и 
една вяра; и това става открито, за да може всеки един от нас да получи изповедта на 
вярата на своя брат, и така да бъде призован и подбуден да му подражава. 

32. Пеене в църквата 

Сигурно е, че употребата на пеене в църквите (което мога да спомена бегло) е не 
само много древна, но също е използвана от Апостолите, както можем да разберем от 
думите на Павел, “Ще пея с духа си, но ще пея и с ума си” (1 кор. 14:15). По същия 
начин той казва на Колосяните, “Учете се и увещавайте се с псалми, химни и духовни 
песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си” (Кол. 3:16). В първия стих той ни 
заповядва да пеем с гласа и сърцето; във втория ни препоръчва духовни песни, чрез 
които праведните взаимно се назидават. Но Августин свидетелствува, че това не е била 
общоприета практика (August. Confess. Lib. 9, cap. 7), като твърди, че Миланската 
църква за първи път използва пеене по времето на Амвросий, когато трудностите на 
хората са били по-чести от обикновено, защото истинската вяра е била преследвана от 
Юстина, майката на Валентиниан; и че след това практиката е била последвана от 
другите Западни църкви. Малко преди това той казва, че този обичай е дошъл от 



Изтока. Той също намеква (Retract. Lib. 2), че е бил възприет в Африка по негово време. 
Неговите думи са, “Хиларий, заемащ длъжността трибун, оскърбява с най-горчивите 
обиди, които е могъл да намери, обичая, който тогава започва да съществува в 
Картаген, на пеене на химни от книгата Псалми на олтара, или преди причастието, или 
по време на неговото раздаване на хората; по искане на моите братя аз му отговорих.” 
И наистина, ако пеенето бъде доведено до тържественост, която подобава на 
присъствието на Бога и на ангелите, то дава достойнство и благодат на 
свещенодействията и има много могъщо действие да подбужда ума към истинска 
ревност и пламенност в молитва. Но ние трябва да сме много внимателни да не би 
нашите уши да бъдат повече съсредоточени върху музиката, отколкото умовете ни 
върху духовното значение на думите. Августин признава (Confess. Lib. 10, cap. 33), че 
страхът от тази опасност понякога го кара да желае въвеждането на една практика, 
спазвана от Атанасий, който заповядва на четеца да използва само лека мелодичност на 
гласа, повече рецитиране, отколкото пеене. Но като размишлява колко много 
предимства има пеенето, той е по-скоро съгласен с другата страна. Ако се спазва тази 
умереност, не може да има съмнение, че практиката на пеенето е свята и здравословна. 
От друга страна, песните, които са съставени само за да гъделичкат и наслаждават 
ухото, не са подходящи за величието на Църквата и са напълно омразни на Бога. 

33. Молитвата трябва да бъде на разговорен език 

Също е ясно, че обществените молитви не трябва да бъдат говорени на гръцки 
сред латинци, нито на латински сред французи или англичани (както досега е била 
практиката навсякъде), а на разговорен език, за да могат всички присъствуващи да ги 
разбират, тъй като трябва да бъдат използвани за назидание на цялата Църква, която не 
може да се възползва от неразбираеми звуци. По този въпрос онези, които не са 
мотивирани от човечност или любов, трябва поне да бъдат донякъде впечатлени от 
властта на Павел, чиито думи в никакъв случай не са неясни: “Иначе, ако славословиш 
с духа си, как ще рече, Амин, на твоето благодарение онзи, който е в положението на 
простите, като не знае какво говориш? Защото ти наистина благодариш добре, но 
другият не се назидава” (1 Кор. 14:16, 17). Тогава как може някой да се възхищава от 
необузданата разпуснатост на папистите, които, макар Апостолът открито да възразява 
против това, не се колебаят да врещят най-многословни молитви на чужд език, 
молитви, от които понякога самите те не разбират и една сричка, и нямат желание и 
другите да ги разбират? 

Павел ни дава съвсем друг пример за поведение, “Тогава какво? Ще се моля с 
духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си”; като “духът” 
означава специалната дарба на езици, която някои, които са я получили, са 
злоупотребили с нея, като са я отделили от ума, тоест от разбирането. Принципът, 
който винаги трябва да спазваме, е, че във всяка молитва, обществена и лична, езикът 
без ума не е угоден на Бога. Нещо повече, умът трябва да бъде така настроен, че в 
ревността на мислите далеч да превъзхожда онова, което езикът е способен да изрази. 

Накрая, езикът дори не е необходим за личната молитва, освен доколкото 
вътрешното чувство е недостатъчно за вдъхновение, или когато силата на 
вдъхновението сама поражда думите на езика. Защото макар че най-добрите молитви 
понякога са без думи, пак когато чувствата в нашия ум са силни, езикът спонтанно 
започва да говори и нашите външни части спонтанно вършат движения на поклонение. 



От това идва и онова неясно мърморене на Анна (1 Царе 1:13), нещо подобно на това, 
което всички светии преживяват, когато не могат да намерят точни и ясни изрази. 

Телесните движения, които обикновено извършваме в молитва, като коленичене 
и откриване на главата (виж Калвин върху Деян. 20:36), са действия, чрез които се 
опитваме да се издигнем към по-висше поклонение към Бога. 

(Господната Молитва: Изложение на първите три прошения, 34-42) 

34. Господната Молитва като необходима помощ за нас 

Сега трябва да обърнем внимание на един не само по-сигурен метод, но също и 
форма на молитва, а именно, този, който нашият небесен Баща ни е дал в Своя 
възлюбен Син, и в който можем да видим Неговата безгранична доброта и 
снизхождение (Мат. 6:9; Лука 11:2). Освен че ни увещава и насърчава да Го търсим във 
всекидневните си нужди (както децата обикновено прибягват до закрилата та своите 
родители, когато бъдат подтиснати от тревога), като вижда, че не осъзнаваме напълно 
колко дълбока е нашата бедност или какво е правилно или в наш интерес да искаме, 
Той се е погрижил за това незнание; Той е промислил изобилно там, където нашите 
способности не успяват. Защото ни е дал форма, в която като в картина пред нас е 
представено всичко, което е законно да желаем, всичко, което е в наш интерес, всичко, 
което е необходимо да искаме. В това отношение от тази доброта ние придобиваме 
голяма утеха като знаем, че като искаме с Неговите собствени думи, ние не искаме 
нищо, което е нелепо, странно или неуместно; накратко, нищо, което не Му е угодно. 
Платон, като вижда невежеството на хората като представят своите желания пред Бога, 
желания, които ако бъдат изпълнени, често ще бъдат най-вредни за тях, заявява, че най-
добрата форма на молитва е тази, която древният поет ни е дал: “О, царю Зевс, дай ни 
което е най-добро, независимо дали го желаем или не; но отдалечи от нас което е зло, 
дори да го искаме” (Платон, Алкивиад, 2). Този езичник показва своята мъдрост като 
осъзнава колко опасно е да искаме от Бога това, което нашите страсти ни заповядват; 
докато в същото време ни напомня за нашето нещастно състояние, че не можем 
безопасно да отворим устата си пред Бога, ако Неговият Дух не ни научи как да се 
молим правилно (Рим. 8:26). Следователно, ние трябва да поставим много висока 
стойност върху тази привилегия, че единородният Божий Син поставя думи в устата ни 
и така освобождава нашите умове от всяко колебание. 

35. Разделяне и основно съдържание 

Тази форма или правило за молитва е съставена от шест прошения. Защото не 
мога да се съглася с онези, които я разделят на седем, поради негативния съюз, 
използван от Евангелиста, който очевидно свързва двете в едно; тоест, той казва, Не ни 
въвеждай в изкушение, но ни помогни в нашата слабост, и ни избави, за да не паднем. 
Древните автори също се съгласяват с нас (Augustine, Enchiridion ad Laurent. 30:116; 
Pseudo-Chrysost. Hom. Matt. 14), че това, което изглежда добавена от Матей седма 
точка, трябва да бъде смятано за обяснение на шестото прошение. 

Но макар че първото място във всяка част на молитвата е отделено за Божията 
слава, то все пак е специално предмет на първите три прошения, в които трябва да 
търсим само Божията слава, без да споменаваме онова, което е за наша полза. Трите 
последни прошения са посветени на нашите интереси и по естество се отнасят за неща, 



които са полезни за нас. Когато искаме да се свети Божието име, тъй като Бог желае да 
провери дали Го обичаме и Му служим доброволно или поради надежда за награда, ние 
не трябва въобще да мислим за своите си интереси; трябва да поставим пред очите си 
Неговата слава и да гледаме само към нея. В другите подобни прошения трябва да се 
чувствуваме именно по този начин. 

Вярно е, че това служи много за нашия интерес, защото когато се свети Божието 
име, с това се изработва и нашето освещение. Но както казах, ние трябва да затваряме 
очите си за тази полза и да останем слепи, така че дори да не я виждаме; и така дори 
всяка надежда за нашата собствена полза да бъде унищожена, ние пак не трябва никога 
да преставаме да желаем и да се молим да се свети Неговото име, и за всичко друго, 
което е свързано с Божията слава. Имаме примери в Мойсей и Павел, които не счетоха 
за голяма загуба да отвърнат очите и умовете си от самите себе си, и със силна и 
пламенна ревност копнееха за смъртта, ако чрез тяхната смърт можеше да се прогласи 
Божието царство и слава (Изх. 32:32; Рим. 9:3). От друга страна, когато искаме 
всекидневния хляб, макар да желаем това, което е полезно за нас самите, ние трябва 
също съзнателно да търсим Божията слава, така че въобще да не искаме хляб, ако това 
искане не се окаже за Негова слава. Сега нека продължим с изложение на молитвата. 

ТАТКО НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕТО 

36. “Татко наш” 

Първото нещо, което виждаме, е, както вече казахме (р. 17-19), че всички наши 
молитви към Бога трябва да бъдат представяни само в името на Христос, тъй като няма 
друго име, което да ги представи при Бога. Като наричаме Бога наш Баща, ние 
определено включваме името на Христос. Защото с каква увереност някой човек би 
могъл да нарече Бога свой Баща? Кой би имал наглостта да си присвои честта да бъде 
Божий син, ако не сме даром осиновени като Негови синове в Христос? Тъй като е 
истинският Син, Той ни е даден като брат, така че онова, което Той притежава по 
естество, става наше чрез осиновение, ако приемем тази голяма милост с твърда вяра. 
Както Йоан казва, “А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, на 
тези, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12). 

Затова той нарича Себе Си наш Баща, а също благоволи да бъде наричан така от 
нас, и чрез това име ни освобождава от всяко неверие, тъй като не може да се намери 
по-силна любов от бащинската. Също, Той не би могъл да ни даде по-силно 
свидетелство за Своята безгранична любов от това да ни нарече Свои синове. Но 
Неговата любов към нас е толкова по-голяма и по-превъзходна от тази на земните 
родители, колкото Той превъзхожда всички хора в доброта и милост (Ис. 63:16). 
Земните родители биха могли да изоставят своите деца, като изгубят своята родителска 
любов; Той никога няма да ни изостави (Пс. 27:10), тъй като не може да се отрече от 
Себе Си. Защото имаме Неговото обещание, “И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да 
давате добри неща на децата си, колко повече вашият Баща, Който е на небесата, ще 
даде добри неща на онези, които искат от Него!” (Мат. 7:11). По същия начин пророкът 
казва, “Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да не се смили за детето на 
утробата си? Обаче те ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя” (Ис. 49:15). Но 
ако сме Негови синове, тогава, както синът не може да прибегне до закрилата на 
чужденец и непознат без това да означава оплакване от жестокостта или бедността на 
бащата, така ние не можем да искаме помощ от никое друго място, освен от Него, ако 



не искаме да Го упрекваме в бедност, или нищета, или жестокост и прекомерна 
суровост. 

37. “Татко наш”: Обръщение, което трябва да ни насърчи 

Също, нека не твърдим, че е правилно да бъдем плахи поради съзнанието за 
греха, от който нашият Баща, макар добър и милостив, бива всекидневно оскърбяван. 
Защото ако сред хората синът не може да има по-добър защитник за своята кауза пред 
баща си от себе си, и не може да намери по-добър застъпник да придобие отново 
изгубеното благоволение на баща си, отколкото като дойде просещ и унизен, 
признаващ своята грешка, да иска милост от своя баща, чиито бащински чувства не 
могат да не бъдат трогнати от такова умоляване, тогава какво би направил “Бащата на 
милостите и Бог на всяка утеха” (2 Кор. 1:3)? Няма ли Той да се вслуша по-скоро в 
сълзите и стенанията на Своите деца, когато просят за себе си (особено като имаме 
предвид, че Той самият ги кани и увещава да го правят), отколкото в посредничеството 
на други хора, към което прибягват плахите поради своето отчаяние, защото нямат вяра 
в милостта и добротата на своя Баща? Той ни представя изобилието на Своята 
бащинска доброта в притча (Лука 15:20), когато бащата с отворени обятия приема сина, 
който е напуснал баща си, прахосал е състоянието си в бунтовен живот, и по всякакъв 
начин е съгрешил тежко против него. Той не чака синът му да поиска прошка, а като 
знае предварително, че синът му ще я поиска, вижда го отдалеч, тича да го посрещне, 
утешава го и го възстановява в дома. Като ни представя този възхитителен пример на 
човешка доброта, ние можем да очакваме същото от Него, Който не само е наш Баща, 
но и е най-добър и най-милостив от всички бащи, колкото и неблагодарни, бунтовни и 
нечестиви синове да сме, само ако се оставим на Неговата милост. И за да ни увери още 
повече, че е такъв Баща, ако ние сме християни, Той благоволява да бъде наречен не 
само Баща, но наш Баща, като че ли Го умоляваме по този начин: Татко, Който имаш 
такава любов към Своите деца и си така готов да прощаваш, ние, твоите деца, идваме 
при Теб и представяме Нашите искания, напълно уверени, че нямаш други чувства към 
нас освен бащински чувства, макар и да сме недостойни за такъв Баща. 

Но тъй като нашите ограничени сърца не са способни да обхванат такова 
безгранична благоволение, Христос не само е залог и предплата за нашето спасение, но 
също ни дава Духа като свидетел на това осиновение, та чрез Него свободно да викаме, 
Авва, Татко! Следователно, винаги когато биваме възпирани от някакво чувство на 
колебание, нека да искаме от Него да премахне нашата плахост, и като ни постави под 
великодушното водителство на Духа, да ни даде способност да се молим смело. 

38. “Татко наш”: Обръщение, което ни поставя в общение с нашите братя 

Но наставлението, което ни е дадено, не е че всеки отделен човек трябва да Го 
нарича свой Баща, а че ние всички като цяло трябва да Го наричаме наш Баща. С това 
ни се напомня колко силно трябва да е чувството на братска любов между нас, тъй като 
ние всички, чрез една и съща милост и безплатна доброта, сме деца на такъв Баща. 
Защото ако Той, от Когото ние придобиваме всичко, което е добро, е наш общ Баща 
(Мат. 23:9), ние трябва да бъдем готови всяко нещо, което е дадено на един от нас, да 
го споделим с останалите, когато това е необходимо. 

Но ако ние сме така готови да простираме ръцете си и да си помагаме един на 
друг, както сме длъжни, няма нищо, чрез което повече да послужим на нашите братя, 



отколкото като ги поверим на грижата на най-добрия родител, тъй като ако Той е 
милостив и добронамерен, не може да се желае нищо повече от това. И наистина, ние 
дължим и това на нашия Баща. Защото както човек, който искрено и от сърце обича 
бащата на едно семейство, простира същата любов и добра воля към всички членове на 
семейството, така е прилично да простираме ревността и любовта, която чувствуваме 
към нашия небесен Баща, към Неговите хора, Неговото семейство, и накрая, към 
Негово наследство, които Той почита така високо, че да ги нарече “пълнота” на Своя 
единороден Син (Еф. 1:23). Затова нека християнинът така да съставя своите молитви, 
че да ги прави общи, и да приема всички, които са негови братя в Христос; не само 
онези, които понастоящем вижда и познава като такива, но и всички хора, които живеят 
на земята. Не е в нашето познание какво Бог е определил по отношение на тях, но 
благочестиво и човечно е да желаем и да се надяваме на най-доброто за тях. Все пак ни 
подхожда да гледаме с особена любов онези, които са от домочадието на вярата, и 
които Апостолът с ясни думи препоръчва на нашите грижи във всичко (Гал. 6:10). 
Накратко, всички наши молитви трябва да се отнасят към тази общност, която нашият 
Господ е установил в Своето царство и семейство. 

39. Сравнение на молитвата с даването на милостиня 

Но това не възпира да се молим конкретно за самите себе си и за определени 
хора, ако нашият ум не отхвърля възгледа за тази общност, не се отклонява от нея, но 
постоянно се позовава на нея. Защото молитвите, макар и да са за конкретни хора, като 
имат тази цел пред погледа си, не престават да бъдат общи. Всичко това може да се 
разбере лесно чрез аналогия. Имаме обща заповед от Бога да се грижим за нуждите на 
всички бедни, и все пак тази заповед бива спазвана и от онези, които с тази цел дават 
помощ на всички, които виждат или знаят, че са в нищета, макар да подминават много 
хора, чиито нужди не са по-малко спешни, или защото не могат да знаят за тях, или не 
са способни да помогнат на всички. По същия начин няма нищо противно на Божията 
воля в онези, които като имат предвид тази общност на Църквата, все пак принасят 
конкретни молитви, в които с общ ум, макар и с лични думи, те препоръчват на Бога 
себе си или други хора, за чиито нужди Той е благоволил да ги запознае по-отблизо. 

Вярно е, че молитвата и даването на материална помощ не са напълно еднакви 
по естество. Ние можем да дарим добротата на нашата щедрост само на онези, за чиито 
нужди знаем, докато в молитва можем да помогнем и на най-непознатите чужденци, 
колкото и голямо да е разстоянието между нас и тях. Това се прави чрез онази обща 
форма на молитва, която, като включва всички Божии синове, включва и непознатите 
чужденци. Към това можем да отнесем и увещанието, което Павел дава на вярващите в 
своето време, да издигат “ръце святи, а не гневни и препирливи” (1 Тим. 2:8). Като им 
напомня, че разприте са пречка за молитвата, той показва, че неговото желание е те в 
единодушие да принасят общо своите молитви. 

40. “Татко наш . . . на небето” 

Следващите думи са, 

КОЙТО СИ НА НЕБЕТО. 

От това не трябва да заключаваме, че Той е затворен и ограничен в небесната 
сфера, като в някаква граница. Затова Соломон признава, “Небето на небесата не е 



достатъчно да Те побере” (3 Царе 8:27); и самият Бог казва чрез пророка, “Небето Ми е 
престол, и земята е Мое подножие” (Ис. 66:1); като с това показва, че Неговото 
присъствие не е ограничено до никоя област, а е в цялото пространство. Но тъй като 
нашите осакатени умове не са способни да обхванат Неговата неизмерима слава, за нас 
мястото на Неговото обитаване е наречено “небе,” тъй като очите ни не могат да видят 
нещо така изпълнено с блясък и величие. И така, макар ние да сме свикнали да смятаме 
всеки предмет като ограничен в мястото, в което го виждат нашите усещания, не може 
да се припише никакво място на Бога; и следователно, ако Го търсим, трябва да се 
издигнем над всяко плътско или умствено усещане. И отново, тази форма на изразяване 
ни напомня, че той е отвъд всяка промяна или тление, че държи цялата вселена в ръцете 
Си и я управлява чрез Своята сила. Следователно, смисълът на тези изрази е същото 
като да се каже, че Бог има безкрайно величие, необхватна същност, безгранична сила и 
вечна продължителност. Когато говорим така за Бога, нашите мисли трябва да се 
издигнат до най-високата си точка; не трябва да Му приписваме нищо, което е от земно 
или плътско естество, не трябва да Го измерваме с нашите малки стандарти или да 
предполагаме, че неговата воля е като нашата. В същото време трябва да основаваме 
нашата увереност в Него, като разбираме, че небето и земята са управлявани от 
Неговото провидение и сила. 

Накратко, под името Баща пред нас е представен този Бог, Който ни се явява в 
Своя образ, за да Го призоваваме с твърда вяра; и познатото име “Баща” ни е дадено не 
само да ни вдъхва увереност, но също да обуздава нашите умове и да ги възпира да не 
се отклонят по съмнителни или измислени богове. Така се издигаме от единородния 
Син до върховния Баща на ангелите и на Църквата. Така, когато Неговият престол е 
основан в небето, с това ни се напомня, че Той управлява света, и следователно не е 
напразно да идваме при Него, Чиято бащинска грижа виждаме около нас. “Който идва 
при Бога,” казва Апостолът, “трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава онези, 
които Го търсят” (Евр. 11:6). Тук Христос ни дава две изисквания относно Своя Баща, 
първо, да поставим своята вяра в Него; и второ, да бъдем уверени, че Той не е 
пренебрегнал нашето спасение, тъй като е снизходителен да ни осигури Своето 
провидение. Чрез тези елементарни принципи Павел ни приготвя да се молим 
правилно; защото преди да ни заповяда да представяме пред Бога своите молби, той 
започва по този начин, “Господ е близо. Не се безпокойте за нищо” (Фил. 4:5, 6). 
Откъдето става ясно, че съмнение и смущение подтискат молитвите на онези, в чиито 
умове не е здраво вкоренена вярата, че “очите на Господа са върху праведните” (Пс. 
34:15). 

41. Първо прошение 

Първото прошение е, 

ДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО ТИ. 

Необходимостта да обясняваме това издава нашия голям позор. Защото какво 
може да бъде по-неприлично от това, че Божията слава бива осакатена от нашата 
неблагодарност и злоба, и бива унищожавана от нашето безочие и нахалство? Но дори 
всички нечестиви да избухнат в богохулна ярост, святостта на Божието име ще 
продължава да свети. Правилно възклицава Псалмистът, “Според името Ти, Боже, е и 
хвалата Ти до краищата на земята” (Пс. 48:10). Защото където Бог открива Себе Си, 
трябва да бъдат изобразени Неговите съвършенства, Неговата сила, доброта, мъдрост, 



справедливост, милост и истина, които ни изпълват с възхищение и ни подбуждат да 
изявяваме Неговата хвала. Затова, тъй като Божието не е достатъчно освещавано на 
земята, и тъй като ние сме неспособни напълно да го освещаваме, наше задължение е 
поне да го направим предмет на нашите молитви. 

Обобщението е: Нашето желание трябва да бъде Бог да получи почитта, която е 
Негова по право; хората никога да не мислят или говорят за Него без най-голяма почит. 
Обратното на тази почит е богохулство, което винаги е било твърде разпространено в 
света и е преобладаващо в наши дни. От това идва и необходимостта от това прошение, 
което би било излишно, ако сред нас съществуваше достатъчно благочестие. Но ако 
Божието име бива правилно освещавано само когато единствено то бива прославяно, 
отделено от всички други имена, в това прошение ни се заповядва да искаме не само 
Бог да защити Своето свято име от всяко презрение и оскърбление, но също да принуди 
целия човешки род да го почита. 

Така, тъй като Бог изявява Себе Си отчасти чрез Своето Слово, и отчасти чрез 
Своите дела, Той не бива освещаван, ако по отношение на двете не Му отдаваме 
дължимото, и така да приемем онова, което идва от Него, като отдаваме похвала и на 
Неговата справедливост, и на Неговата милост. Той е вградил знаците на Своята слава 
върху многообразните Свои дела, и те трябва да предизвикват хваление от всеки език. 
Така Писанието ще придобие истинска власт пред нас, и никое събитие няма да ни 
попречи да празнуваме Божието хваление по отношение на всяка част от Божието 
управление. От друга страна, прошението включва желание да загине е да бъде угасено 
всяко нечестие, което замърсява Неговото свято име, и да престане всяко нещо, което, 
което закрива или осакатява Неговата слава, всяко злословие и оскърбление; да бъде 
подтиснато всяко богохулство, за да бъде още по-явно изявено Божието величие. 

42. Второ прошение 

Второто прошение е, 

ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО. 

Това не съдържа нищо ново, и все пак има основание да го отделим от първото. 
Защото ако размислим върху нашата сънливост върху най-великия от всички предмети, 
ще видим колко необходимо е да разглеждаме подробно онова, което трябва да 
познаваме съвършено. Затова, след заповедта да се молим Бог да внесе ред и в крайна 
сметка напълно да изличи всяко петно, което се хвърля върху Неговото свято име, се 
добавя друго прошение, съдържащо почти същото желание, а именно, “Да дойде 
Твоето царство.” 

Макар че вече дадохме определение за това царство, сега накратко ще повторя, 
че Бог царува тогава, когато хората, отричайки се от себе си и презирайки света и този 
земен живот, се посветят на правда и се стремят към небето. Така че това царство се 
състои от две части; първата е когато Бог чрез действието на Своя Дух поправя всички 
извратени страсти на плътта, която упорито воюва против Него; и второ, когато 
довежда всички наши мисли в покорство на Неговата власт. 

Следователно, това прошение бива правилно изразено само от онези, които 
започват със самите себе си; с други думи, които се молят да бъдат очистени от всяко 



извращение, което смущава спокойствието и нарушава чистотата на Божието царство. 
Така, тъй като Божието Слово е като царски жезъл, тук ни се заповядва да се молим 
Той да покори всички умове и сърца в доброволно подчинение. Това става когато чрез 
тайното вдъхновение на Своя Дух Той изявява действието на Своето Слово и го издига 
до положението на почит, което то заслужава. След това трябва да се обърнем към 
нечестивите, които извратено и с отчаяна лудост се противят на Неговата власт. Затова 
Бог установява Своето царство като смирява целия свят, макар и по различни начини, 
като усмирява похотта на едни и разрушава необузданата гордост на други. Ние трябва 
да желаем това да става всеки ден, за да може Бог да събере църквите Си от всички 
краища на света, да умножи и увеличи техния брой, да ги обогати със Своите дарове, да 
установи правилния ред в тях; от друга страна, да победи всички врагове на чистото 
учение и религия, да смути техните замисли, да осуети техните опити. От това става 
ясно, че има сериозно основание за заповедта, която заповядва всекидневен напредък, 
защото човешките дела никога не са успешни, ако не бъдат изличени всички нечистоти 
на порока и ако почтеността не разцъфти в пълна сила. Но пълната изява ще дойде едва 
в последното идване на Христос, когато, както Павел заявява, “Бог ще бъде всичко във 
всички” (1 Кор. 15:28). 

Следователно, тази молитва трябва да ни отдели от светските извращения, които 
ни отделят от Бога и пречат на Неговото царство да процъфтява вътре в нас; второ, тя 
трябва да ни запали с горещо желание да умъртвяваме плътта; и накрая, трябва да ни 
обучи в търпението на кръста; тъй като това е начинът, по който напредва Божието 
царство. Ако вътрешният човек бива обновяван, не трябва да ни притеснява, че 
външният човек загнива. Защото такова е естеството на Божието царство, че като се 
покоряваме на Божията правда, Бог ни прави съучастници в Своята слава. Именно това 
става, когато, непрекъснато прибавяйки към Своята светлина и истина, чрез които 
биват разпръснати, угасени и унищожени лъжите и тъмнината на Сатана, Бог закриля 
Своите хора, води ги в правия път чрез действието на Своя Дух и ги утвърждава в 
търпение; докато от друга страна осуетява нечестивите замисли на Своите врагове, 
обърква ги в техните хитрини и измами, възпира тяхната злоба и обуздава тяхното 
безочие, докато накрая погълне Антихриста “с дъха на устата Си” и ще унищожи всяко 
нечестие “с явлението на Своето идване” (2 Сол. 2:8). 

43. Трето прошение 

Третото прошение е, 

ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ НА ЗЕМЯТА, КАКТО Е НА НЕБЕТО 

Макар че този предмет зависи от Неговото царство и не може да бъде отделено 
от него, все пак не е неуместно да му се даде отделно място, поради нашето 
невежество, което не осъзнава веднага и лесно какво означава Бог да царува в света. 
Следователно, не можем да приемем това неправилно обяснение, че Бог ще бъде Цар на 
света тогава, когато всички хора подчинят себе си на Неговата воля. 

Тук не говорим за онези тайна воля, чрез която Той управлява всички неща и ги 
предопределя за тяхното предназначение (виж Глава 24, р. 17). Защото макар че 
демоните и хората се надигат против Него, Той е способен чрез Своята неизследима 
наредба не само да обърне обратно тяхното насилие, но и да го направи да служи за 
изпълнението на Неговите наредби. 



Ние говорим тук за другата Божия воля, а именно, тази, която е свързана с 
доброволното покорство; и затова небето изрично бива сравнено със земята, защото, 
както се казва в Псалмите, ангелите “изпълняват Словото Му и слушат гласа на 
Словото Му” (Пс. 103:20). Затова ни е заповядано да се молим, както на небето всичко 
се прави според Божията заповед и ангелите доброволно са склонни да вършат онова, 
което е правилно, така и земята да бъде доведена под Неговата власт, като всеки бунт и 
извратеност бъдат потушени. 

Като представяме тази молба, ние отхвърляме желанията на плътта, защото 
онзи, който не е предал напълно своите чувства на Бога, прави всичко възможно да се 
противопоставя на Божията воля, тъй като всичко, което произтича от него, е порочно. 
И отново, чрез тази молитва ние биваме учени да се отричаме от себе си, за да може Бог 
да ни управлява според Своята воля; и не само това, но като е унищожил нашия стар ум 
и мисли, да създаде в нас нов ум и мисли, така че да нямаме друго желание освен да 
бъдем в пълно съгласие с Неговата воля; накратко, да не желаем нищо за себе си, но 
сърцата ни да бъдат управлявани от Неговия Дух, чрез Чието вътрешно поучение да се 
научим да обичаме нещата, които са Му приятни, и да мразим нещата, които не са Му 
приятни. Затова също трябва да желаем Той да унищожи и подтисне всички чувства, 
които са противни на Неговата воля. 

Това са първите три части на молитвата, в чието представяне ние трябва да 
имаме предвид само Божията слава, като не обръщаме внимание на себе си и не се 
съобразяваме с нашата полза, която, макар да е силно подпомогната от тези прошения, 
тук не е тема на молитвата. И макар че всичко, за което се молим, трябва да стане на 
времето си, дори ние да не се молим за него, да го желаем или да го искаме, все пак 
наше задължение е да го желаем и да се молим за него. И не е маловажно да правим 
това, за да можем да свидетелствуваме и да заявим, че ние сме Божии деца и слуги, 
желаещи по всякакъв възможен начин да отдаваме дължимата Му почит като наш 
Господар и Баща, и истински и прилежно посветени да Му служим. Следователно, като 
се молят да се свети Божието име, да дойде Неговото царство и да бъде Неговата воля, 
ако хората не бъдат повлияни от тази ревност за издигане на Неговата слава, те не 
трябва да бъдат считани сред Божиите деца и слуги; и тъй като всички тези неща ще 
станат против тяхната воля, така ще се обърнат за тяхно объркване и погибел. 

(Изложение последните три прошения, 44-47) 

44. Четвърто прошение 

Сега идва втората част на молитвата, в която се обръщаме към нашите интереси, 
наистина, не за да изгубим от погледа си Божията слава (която, както Павел заявява, 
трябва да зачитаме дори когато ядем или пием, 1 Кор. 10:31) и да искаме само онова, 
което е необходимо за нас самите; но както вече отбелязахме, разграничението е 
следното: Като изисква първите три прошения да бъдат специално отделени за самия 
Него, Бог ни води при Себе Си, та по този начин да докажем нашето благочестие. След 
това Той ни позволява да потърсим нашата полза, но все пак при условие, че когато 
искаме нещо за себе си, то трябва да бъде с цел всички блага, които Той излива върху 
нас, да изявяват Неговата слава, тъй като наше върховно задължение е да живеем и да 
умираме за Него. 

Чрез първото прошение на втората част, 



ДАЙ НИ ДНЕС ВСЕКИДНЕВНИЯ ХЛЯБ, 

ние като цяло се молим Бог да ни даде всички неща, които тялото изисква в това 
земно състояние, не само относно храна и облекло, но и всичко, което Той знае, че ще 
ни помогне да ядем хляба си в мир. По този начин ние накратко възлагаме на Него 
нашите грижи и се оставяме на Неговото провидение, за да ни храни, подкрепя и 
запазва. Защото нашият Баща не счита за нещо под Своето достойнство да вземе 
нашето тяло под Своите грижи и закрила, за да упражнява нашата вяра и в най-малките 
неща, като очакваме от Него всичко, до последната троха хляб и капка вода. Тъй като, 
поради някакво странно неравновесие, ние сме повече загрижени за тялото отколкото 
за душата, много хора, които уповават на Бога за душата си, все още се тревожат за 
тялото си, все още се тревожат какво ще ядат, какво ще облекат, и треперят винаги 
когато техните ръце не са изпълнени с жито, вино и масло; толкова висока стойност 
поставяме върху този сенчест, мимолетен живот, а не върху благословеното 
безсмъртие. Но онези, които, като уповават в Бога, отведнъж са отхвърлили тази 
тревога относно плътта, незабавно гледат към Него за по-големите дарове, спасението и 
вечния живот. Следователно, не е малко упражнение във вярата да се надяваме на Бога 
за нещата, които иначе ни тревожат толкова много; нито е малък напредъкът, когато се 
отърсим от това неверие, което прониква до самите ни кости. 

Празните измислици на някои хора относно свръхестествения хляб не изглеждат 
да са в съгласие със смисъла на думите на нашия Спасител; защото нашата молитва би 
била осакатена, ако не отдаваме на Бога подкрепата дори на този увяхващ живот. 
Причината, която те ни дават, е езическа, а именно, че било несъвместимо с характера 
на Божиите синове, които трябвало да бъдат “духовни,” не само да заемат умовете си 
със земни грижи, но и да предполагат, че и Бог ще се занимава с тях. Като че ли 
Неговото благословение и бащинско благоволение не биват ясно изявени в това, че ни 
дава храна, и като че ли няма нищо в изявлението, че благочестието има “обещанието и 
за сегашния, и за бъдещия живот” (1 Тим. 4:8). Но макар че прощението на греховете е 
далеч по-важно от храненето на тялото, все пак Христос постави на първо място по-
маловажното нещо, за да може постепенно да ни доведе до другите две прошения, 
които по естество принадлежат към небесния живот – и по този начин ни подпомага в 
нашата леност. 

Заповядано ни е да искаме “нашия хляб,” за да се задоволяваме с мярата, която 
нашият небесен Баща е благоволил да ни даде, а не да се борим да постигнем печалба 
чрез незаконни умения. В същото време трябва да твърдим, че правото, чрез което 
получаваме всичко, ни е дадено като подарък, защото, както Мойсей казва (Лев. 26:20; 
Вт. 8:17), нито нашето трудолюбие, нито труд, нито ръце са придобили нещо за нас, ако 
не присъствува Божието благословение; та дори изобилието на хляб не би било от 
никаква полза, ако Бог не е направил този хляб да бъде храна за нас. И тази Божия 
щедрост е еднакво необходима за бедните и за богатите, тъй като дори техните изби и 
складове да са пълни, те ще бъдат пресъхнали и изтощени от глад, ако Божието 
благоволение не присъствува в техния хляб. Думите “днес,” или както е в другото 
Евангелие, “всекидневно,” а също прилагателното “всекидневния,” поставят 
ограничения върху нашето желание за тленни блага – желание, в което ние сме 
изключително склонни да се впускаме до прекомерност, и от което следват и други 
злини; защото когато нашите блага са в по-богато изобилие, ние страстно ги 
пропиляваме в удоволствия, разкош, чувственост или друга прекомерност. Затова ни е 
заповядано да искаме само толкова, колкото изисква нашата нужда, и то само за деня, 



като сме уверени, че нашият небесен Баща, Който ни дава благата за днес, няма да ни 
изостави утре. Колкото и голямо да е нашето изобилие, колкото и да са препълнени 
нашите изби и складове, ние пак трябва да се молим за всекидневния хляб, защото 
трябва да сме уверени, че всяко богатство е нищо, ако Господ чрез изливането на 
Своето благословение не го направи да дава плод; защото дори това, което 
притежаваме, не е наше, ако Той във всеки миг не го отделя и не ни разрешава да го 
използваме. Тъй като нищо не е по-трудно за човешката гордост от признаването на 
тази истина, Господ заявява, че е дал особено доказателство за всички времена, когато е 
хранил Своите хора с манна в пустинята (Вт. 8:3), за да ни напомни, че “не само с хляб 
ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста” (Мат. 4:4). С това се 
показва, че нашата сила и живот се поддържат единствено чрез Неговата мощ, макар и 
Той да използва за това материални средства. По същия начин, когато Му е угодно, Той 
ни дава свидетелство в обратната посока, като пречупва нашата сила, или както Той я 
нарича, “подпорката от хляба” (Лев. 26:26), и ни оставя да гладуваме дори когато сме 
заситени и да жадуваме дори когато пием. 

Онези, които, незадоволени от всекидневния хляб, се впускат в необуздана 
ненаситна алчност, или онези, които се засищат в изобилието си и уповават в 
богатствата си, само се подиграват на Бога като принасят тази молитва. Защото едните 
искат това, което не биха желали да получат, и дори мразят най-много от всичко, а 
именно, само всекидневния хляб, и се опитват да скрият от Бога своята алчност, докато 
истинската молитва трябва да излива цялата душа и всяко вътрешно чувство пред Него. 
А другите се молят за това, което въобще не очакват да получат, а именно, което си 
въобразяват, че вече сами притежават. 

Както вече казахме, като нарича хляба “наш,” Бог ни дава удивителна изява на 
Своята доброта, като прави наше онова, на което нямаме законно право. Не трябва 
също да отхвърляме възгледа, за който вече говорих, а именно, че названието “наш” се 
дава на онова, което сме придобили чрез праведен и честен труд, обратно на това, което 
е придобито чрез измама и грабеж, тъй като онова, което придобиваме чрез вреда на 
другите, не е наше. 

Когато се молим Бог да “ни даде,” смисълът е, че това, което искаме, е 
доброволен подарък единствено от Бога, независимо от начина, по който стига до нас, 
дори когато изглежда, че е специално изработен чрез нашите умения и трудолюбие и 
осигурен чрез нашите ръце, тъй като единствено поради Неговото благословение 
всички наши усилия могат да имат успех. 

45. Пето прошение 

Следващото прошение е, 

ПРОСТИ НИ ДЪЛГОВЕТЕ. 

В това и в следващото прошение нашият Спасител накратко обхваща всичко, 
което е полезно за нашия небесен живот, тъй като тези две точки съдържат духовния 
завет, който Бог сключи за спасението на Своята Църква, “Ще положа Закона Си във 
вътрешностите им, и ще го напиша в сърцата им”; “Ще ги очистя от всичкото 
беззаконие” (Ер. 31:33; 33:8). Тук нашият Спасител започва с опрощаването на 
греховете и след това добавя последващото благословение, а именно, че бог ще ни 



закриля чрез мощта и ще ни подкрепя чрез помощта на Своя Дух, за да устоим 
непобедими срещу всички изкушения. 

Той нарича греховете “дългове,” защото заради тях дължим наказание, дълг, 
който не бихме могли сами да платим, ако не бяхме освободени от него чрез това 
опрощаване, плод на Неговата безплатна милост, когато Той доброволно анулира дълга 
и не приема нищо в отплата; и заради Своята милост приема удовлетворението в 
Христос, който даде Себе Си в откуп за нас (Рим. 3:24). Затова онези, които очакват да 
удовлетворят Бога чрез своите си заслуги или чрез заслугите на други хора, нямат дял в 
това опрощаване, и макар да се обръщат към Бога в това прошение, само 
свидетелствуват за своето осъждение и подпечатват своята присъда чрез своето 
собствено свидетелство. Защото изповядват, че са длъжници, докато не бъдат 
освободени чрез прошка. Но те не приемат тази прошка, а я отхвърлят, когато 
натрапват на Бога своите заслуги и удовлетворения, тъй като с това те не призовават 
Неговата милост, а се позовават на Неговата справедливост. 

Затова нека онези, които бълнуват за съвършенство, което не се нуждае от 
прошка, да си търсят ученици сред хората, чиито уши ги сърбят да слушат измама (виж 
Калвин върху Дан. 9:20); само нека да разберат, че онези, които придобият по този 
начин, са отнесени далеч от Христос, тъй като Той, като увещава всички да изповядват 
вината си, не приема други освен грешници, не за да ласкае и да ги насърчава в техните 
грехове, а защото знае, че вярващите никога не са съблекли достатъчно греховете на 
плътта, та да могат да застанат открито пред Божията справедливост. Наистина, трябва 
да желаем, и дори трябва да полагаме най-големи усилия да изпълняваме всяка част на 
нашите задължения, така че истински да се представим пред Бога като чисти от 
всякакво петно; но тъй като Бог е благоволил постепенно да обновява Своя образ в нас, 
и в нашата плът винаги ще има някаква степен на остатъчна извратеност, ние по 
никакъв начин не трябва да пренебрегваме изкуплението. Но ако според властта, 
дадена Му от Бащата, Христос ни заповядва през целия ни живот да искаме прошка, 
кой може да търпи онези нови учители, които чрез призрака на съвършената невинност 
се стремят да заслепят простите и да ги направят да вярват, че могат да направят себе 
си напълно свободни от всякаква вина? Това, както Йоан заявява, не е нищо друго, 
освен да наречем Бога лъжец (1 Йоан 1:10). 

По същия начин тези глупци осакатяват завета, в който се съдържа нашето 
спасение, като закриват Главата на този завет, и така унищожават напълно самия завет; 
и са виновни не само за богохулство, като разделят неща, които трябва да останат 
неразделно свързани; но също са виновни за нечестие и жестокост, като подтискат 
нещастните души с отчаяние; а също и за предателство спрямо себе си и спрямо своите 
последователи, като ги насърчават в безгрижие, което е напълно противно на Божията 
милост. Изключително детинско е да се възразява, че когато копнеят за идването на 
Божието царство, те в същото време се молят за унищожаването на греха. В първата 
част на молитвата ни се представя абсолютното съвършенство; но във втората част 
виждаме нашата слабост. Така двете много добре се съгласуват една с друга – ние се 
стремим към целта, и в същото време не пренебрегваме лекарствата за нашите 
недостатъци. 

В следващата част на прошението ние се молим да бъдем простени, 

КАКТО НИЕ ПРОЩАВАМЕ НА НАШИТЕ ДЛЪЖНИЦИ, 



тоест, както ние самите жалим и прощаваме на всички, които са ни онеправдали 
по някакъв начин, или чрез несправедливи дела, или чрез обидни думи. Не че ние 
можем да прощаваме вината за грешките и обидите; това право принадлежи само на 
Бога; но можем да прощаваме до тази степен, доброволно да освободим ума си от гняв, 
омраза и отмъстителност, и чрез доброволно забравяне да изличим спомена за раните. 
Следователно, ние не трябва да искаме прошка за нашите грехове от Бога, ако самите 
ние не сме простили обидите на всички, които са ни онеправдали. Ако запазваме 
някаква омраза в нашите умове, ако замисляме отмъщение, ако се подготвяме да 
нанесем вреда; нещо повече, ако не се върнем към добро разбирателство с нашите 
врагове, не изпълним всяко приятелско служение към тях и не се стараем да постигнем 
примирение с тях, чрез това прошение всъщност искаме от Бога да не ни даде прошка. 
Защото ние искаме от Него да направи на нас това, което ние правим на другите. Тоест, 
ние искаме от Него да не прави нещо, ако ние самите не го правим. Тогава какво друго 
придобиват такива хора чрез това прошение, освен по-тежко осъждение? 

Накрая трябва да отбележим, че условието да бъдем простени както ние 
прощаваме на нашите длъжници не е дадено по причина, че като прощаваме на 
другите, ние заслужаваме прошка, като че ли се изразява причината за прошката; но 
чрез употребата на този израз Господ благоволи отчасти да подпомогне слабостта на 
нашата вяра, като използва като белег да ни увери, че нашите грехове със сигурност са 
простени, ако имаме съзнание, че сме простили на другите, когато нашите умове са 
напълно очистени от всяка завист, омраза и злоба; и отчасти използва като 
разграничение, чрез което изключва от числото на Своите деца всички хора, които, 
склонни към отмъщение и нежелаещи да простят, упорито запазват своята 
враждебност, хранейки срещу другите такова негодувание, което не биха искали 
против самите себе си; затова те не трябва да си позволяват да Го призовават като 
Баща. Това изрично е заявено в думите на Христос в Евангелието от Лука. 

46. Шесто прошение 

Както отбелязахме, шестото прошение отговаря на обещанието за “написването 
на Закона на сърцата ни”; но тъй като ние не се покоряваме на Бога без продължително 
воюване, без остри и горещи спорове, тук ние се молим Той да ни даде броня и да ни 
защити чрез Своята закрила, за да сме способни да постигнем победата. Чрез това ни се 
напомня, че имаме вътрешна нужда не само от дара на Духа за да смекчи сърцата ни и 
да ги обърне и води към покорство към Бога, но също и от Неговата помощ да ни 
направи непобедими срещу всички хитрини и яростни атаки от Сатана. Формите на 
изкушение са много и са разнообразни. Изкушенията са извратените помисли на 
нашите умове, които ни подтикват да нарушим Закона – помисли, които биват внушени 
от нашата похотливост или подбудени от дявола; и неща, които по своето естество не 
са зли, стават изкушения чрез хитрините на дявола, когато ни бъдат представени по 
такъв начин, че техният вид ни прави да отстъпваме или да се отклоняваме от Бога 
(Яков 1:2, 14; Мат. 4:1, 3; 1 Сол. 3:5). Тези изкушения ни нападат отляво и отдясно (2 
Кор. 6:7, 8). Отдясно, когато богатствата, властта и почестите, които чрез своя блясък и 
подобието на добро, което представят, обикновено заслепяват очите на хората и така ги 
впримчват в своите ласкателства, че хванати в техните примки и отровени от тяхната 
сладост, те забравят за своя Бог; отляво, когато подтиснати от трудностите и 
горчивината на бедността, немилостта, презрението, скърбите и други подобни неща, те 
се отчайват, отхвърлят увереността и надеждата, и в крайна сметка напълно се 
отчуждават от Бога. 



По отношение на двата вида изкушение – едното разпалено в нас от нашата 
похотливост, а другото представено от уменията на Сатана да води война против нас – 
ние се молим Бог Баща да не позволи да бъдем победени, а да ни издига и подкрепя със 
Своята ръка, та подсилени чрез Неговото могъщество да застанем твърди против 
всички атаки на нашия злобен враг, каквито и да са мислите, които той изпраща в 
нашите умове; след това се молим каквото и да ни е отредено, да го обърнем за добро, 
тоест нито да се надуваме от благоденствието, нито да се отчайваме от нещастието. 

Но тук ние не искаме да бъдем напълно освободени от изкушения, тъй като те са 
много необходими за да ни подтикват, подбуждат и тласкат напред, за да не станем 
твърде сънливи. Не е без причина че Давид искаше да бъде изпитан (Пс. 26:2), нито е 
без причина, че Господ всекидневно изпитва Своите избрани, наказвайки ги с 
немилост, бедност, скърби и други кръстове (Бит. 22:1; Вт. 8:2; 13:3). Но изкушенията 
на Бог и Сатана са много различни едни от други; Сатана изкушава за да унищожава, 
осъжда, обърква и да хвърля в пропастта; Бог изкушава, за да провери искреността на 
Своите хора като ги изпитва, и да потвърди тяхната сила като я упражни на практика; 
за да умъртви, укроти и обгори тяхната плът, която ако не бъде обуздана по този начин, 
ще ламти и ще се надува извън всяка мяра. Освен това, Сатана атакува онези, които са 
невъоръжени и неподготвени, за да ги унищожи преди да са се осъзнали; докато това, 
което Бог изпраща, Той “заедно с изпитанието ще даде и изходен път, за да можете да 
го издържите” (1 Кор. 10:13; 2 Пет. 2:9). 

Няма никакво значение дали под думата “зло” разбираме дявола или греха. 
Наистина, Сатана е истинският враг, който полага примки за живота ни (1 Пет. 5:8); но 
именно чрез греха той има оръжие за нашето унищожение. Затова нашето прошение е 
да не бъдем победени или подтиснати от изкушението, но чрез силата на Господа да 
устоим срещи всички сили, с които биваме атакувани; с други думи, да не паднем под 
изкушението; като биваме приети под Неговата грижа и закрила, да останем 
непобедими за греха, смъртта, вратите на ада и цялата сила на дявола; с други думи, да 
бъдем избавени от злото. 

Тук трябва внимателно да отбележим, че ние самите нямаме сила да се борим с 
такъв воин като дявола, или да издържим силата на неговата атака. Ако не беше така, 
би било подигравка към Бога да искаме от Него това, което вече притежаваме в самите 
себе си. Със сигурност онези, които самоуверено се подготвят за такава битка, не 
разбират колко смел и добре подготвен е врагът, с който трябва да се справят. Затова 
ние искаме да бъдем избавени от неговата власт като от устата на разярен лъв, който 
незабавно би ни разкъсал със зъби и челюсти и би ни погълнал, ако Господ не ни 
избави изсред смъртта; но в същото време знаем, че ако Господ е с нас и воюва за нас 
докато ние устояваме, чрез Него “ще вървим юнашки” (Пс. 60:12). Затова нека оставим 
другите да уповават на силите и средствата на своята свободна воля, която си мислят, 
че притежават; за нас е достатъчно да устояваме и да сме силни единствено в Божията 
сила. 

Но молитвата обхваща повече отколкото се вижда на пръв поглед. Защото ако 
Божият Дух е нашата сила в борбата срещу Сатана, ние не можем да спечелим 
победата, ако не сме изпълнени с Него, и чрез Него да бъдем освободени от всички 
немощи на плътта. Затова, когато се молим да бъдем освободени от греха и от Сатана, 
ние в същото време желаем да бъдем обогатени с ново изобилие на Божията благодат, и 
като бъдем напълно снабдени с нея, да тържествуваме над всяко зло. 



За някои би изглеждало грубо и недодялано да искаме от Бога да не ни води в 
изкушение, тъй като както Яков заявява (Яков 1:13), противно на Божието естество е да 
води в изкушение. Тази трудност вече беше отчасти решена чрез факта, че причината е 
нашата похотливост, и следователно похотливостта носи вината за всички изкушения, 
под които попадаме. Смисълът на думите на Яков е, че е неправилно и несправедливо 
да приписваме на Бога пороците, които според нашата собствена съвест трябва да 
припишем на себе си. Но това не е причина Бог, когато счете за правилно, да не може 
да ни води в робство под Сатана, да ни предаде на извратен ум и срамни страсти, и така 
чрез справедливо, но често скрито осъждение да ни води в изкушение. Макар че 
причината за това често е скрита от хората, тя е добре известна за Него. От това можем 
да видим, че изразът не е неправилен, ако сме убедени, че не без причина Той често 
заплашва да даде сигурни белези за Своето възмездие, като заслепява неспасените и 
закоравява техните сърца. 

47. Заключение 

Тези три прошения, в които специално представяме себе си и всичко наше пред 
Бога, ясно показват това, което преди това отбелязахме (р. 38, 39), че молитвите на 
християните трябва да бъдат обществени и да се отнасят за общественото назидание на 
Църквата и напредването на християните в духовното общение. Защото никой не иска 
да му бъде дадено нещо като на отделен човек, но ние всички искаме като едно цяло 
нашия всекидневен хляб и прошка за грехове, не да бъдем водени в изкушение, но да 
бъдем избавени от злото. 

Нещо повече, добавена е причина за нашата голяма смелост да искаме и да сме 
уверени, че ще получим (р. 11, 36). Макар че тя не съществува в латинския превод, все 
пак, тъй като е в такова добро съгласие с цялото, че не можем да си позволим да я 
пропуснем. Думите са, 

ТВОЕ Е ЦАРСТВОТО, И СИЛАТА, И СЛАВАТА ЗАВИНАГИ. 

В това е тихата и твърда увереност на нашата вяра. Защото ако нашите молитви 
биваха представени на Бога заради нашата собствена стойност, кой би си позволил 
дори да прошепне пред Него? Но сега, колкото и нещастни да сме, колкото и 
недостойни, лишени от похвала да сме, никога няма да ни липсва причина за молитва, 
нито основание за увереност, тъй като царството, силата и славата никога не могат да 
бъдат отнети от нашия Баща. 

Последната дума е 

АМИН, 

чрез която се изразява ревността на нашето желание да получим нещата, които 
искаме, докато се потвърждава нашата надежда, че всички неща вече са получени и със 
сигурност ще ни бъдат дадени, тъй като са обещани от Бога, Който не може да лъже. 
Това съвпада с формата на изразяване, за която вече говорихме: “Господи, дай ни това 
заради Твоето име, не заради нас или нашата правда.” С това светиите не само 
изразяват целта на своите молитви, но и признават, че не са достойни да го получат, ако 
Бог не е намерил причина за Своята благодат вътре в Себе Си, и ако тяхната увереност 
не беше напълно основана върху Неговото същество. 



(Заключителни бележки: достатъчността на Господната Молитва, със 
свобода да използваме и други думи, 48-49) 

48. Господната Молитва като задължително правило 

Всичко, което трябва да искаме от Бога, всъщност, всичко, което сме способни 
да поискаме от Бога, се съдържа в тази формула, като правило за молитва, дадено ни от 
Христос, нашият божествен Господар, Когото Бащата е определил за наш Учител, и 
Когото единствено трябва да слушаме (Мат. 17:5). Защото Той от вечността е вечната 
мъдрост на Бащата, и като е направен човек, е изявен като Чудесен, Съветник (Ис. 11:2; 
9:6). 

Следователно, тази молитва е съвършена във всички свои части, толкова 
съвършено, че това, което е извън нея или чуждо на нея, което не може да бъде 
отнесено до нея, е безбожно и не е достойно за Божието одобрение. Защото тук Той 
предписва обобщено онова, което е достойно за Него, което е приемливо за Него, и 
което е необходимо за нас; накратко, което Той е благоволил да ни подари. 

Следователно онези, които си позволяват да отидат по-далеч и да искат нещо 
повече от Бога, първо се опитват да добавят своята мъдрост към Божията мъдрост (да 
правят това е безразсъдно богохулство); второ, като отказват да се ограничат в Божията 
воля и като я презират, те се люшкат натам, накъдето ги насочи тяхната алчност; и 
накрая, никога няма да получат нищо, тъй като се молят без вяра. Защото не може да 
има съмнение, че всички такива молитви се принасят без вяра, защото са противни на 
Божието Слово, а не е възможно вярата да устои, ако не уповава на Божието Слово. 
Онези, които, пренебрегвайки правилото на Учителя, се впускат в своите желания, не 
само нямат Божието Слово, но и му се противопоставят, доколкото им е възможно. 
Затова Тертулиан (De Fuga in Persequutione) истинно и умело я описва като “Законна 
Молитва,” с което намеква, че всички други молитви са беззаконни и грешни. 

49. Не формата на думите на Господната Молитва е задължителна, а 
съдържанието 

Но с това не искаме да се разбира, че сме така ограничени до тази форма на 
молитвата, че да е незаконно да променим и една дума или сричка от нея. Защото в 
Писанието виждаме много молитви, които много се различават от нея буквално, но са 
написани със същия Дух и можем да ги използваме с голяма полза за нас. Също, много 
молитви биват внушавани на вярващите от същия Дух, макар че по своето буквално 
изразяване не приличат много на нея. Всичко, което искаме да кажем, е, че никой човек 
не трябва да очаква, желае или иска нещо, което не е включено като обобщение в тази 
молитва. Макар и думите да са много различни, не трябва да има разлика в смисъла. По 
този начин всички молитви, и които са включени в Писанието, и които произлизат от 
благочестивото сърце, трябва да се отнасят до нея, макар и никоя друга молитва да не 
може да бъде равна на нея, нито да я надмине по съвършенство. Тя не пропуска нищо, 
което можем да си представим за Божията слава, нищо, което можем да си представим 
като полезно за човека, и като цяло е толкова точна, че можем да отхвърлим всяка 
надежда да я подобрим. Накратко, нека да помним, че тук имаме учението за Божията 
мъдрост. Бог ни научил това, което е пожелал; а Той е пожелал това, което е 
необходимо. 



(Специални часове за молитва и насърчение за постоянство, 50-52) 

50. Молитва в редовни часове 

Но макар че по-горе казахме (р. 7, 27), че трябва винаги да издигаме нашите 
умове към Бога и да се молим непрестанно, нашата слабост е такава, че изисква 
подкрепа, нашата тъпота е такава, че изисква подбуждане, и за нас е необходимо да си 
назначаваме специални часове за това упражнение, часове, които трябва да отделяме за 
молитва, и през които всички чувства на нашите умове трябва да бъдат напълно заети с 
молитва; а именно, когато се събудим сутринта, преди да започнем своята всекидневна 
работа, когато седнем да ядем, когато чрез Божието благословение сме се нахранили, и 
когато се оттегляме за почивка. 

Но това не трябва да бъде суеверно спазване на часове, през които изпълняваме 
някакво задължение към Бога, от което сме освободени по друго време; то трябва да 
бъде считано за дисциплина, чрез която подсилваме нашата слабост и непрекъснато 
подбуждаме себе си към действие. Конкретно, трябва внимателно да следим винаги, 
когато сме подтиснати, или виждаме други хора подтиснати от някакви трудности, 
незабавно да прибягваме при Него със съживени умове; и отново, не трябва да 
пропускаме в нашето благоденствие или в благоденствието на други хора да 
свидетелствуваме нашата благодарност към Неговата ръка чрез хваление и 
благодарение. 

Накрая, във всички наши молитви трябва внимателно да избягваме да желаем да 
ограничаваме Бога до определени обстоятелства, или да Му приписваме някакви 
ограничени времена, места или начини на действие. По същия начин, чрез тази молитва 
биваме учени да не определяме някакъв закон и да не налагаме на Бога някакви 
условия, но да оставим изцяло на него да определи какъвто ред на нещата Той определи 
по отношение на начина, времето и мястото. Защото преди да принесем някакво 
прошение за самите нас, ние искаме да бъде Неговата воля, и чрез това поставяме 
нашата воля в подчинение на Неговата, като юзда върху нашата воля, и така вместо да 
налагаме някакъв закон на Бога, да Го приемаме като Владетел и Управител на всички 
наши желания. 

51. Търпеливо постоянство в молитва 

Като са настроени по този начин към покорство нашите умове, ако позволим да 
бъдем управлявани от законите на Божието провидение, ние лесно ще се научим да 
устояваме в молитва, и като подтискаме нашите желания, ще чакаме търпеливо 
Господа, уверени, колкото и това да не се вижда, че Той винаги ще бъде с нас, и 
своевременно ще покаже, че по никакъв начин няма да е глух за нашите молитви, дори 
за другите хора да изглежда, че сме пренебрегнати. Това е много необходима утеха във 
време, когато Бог не дава незабавен отговор на нашите молитви; тази утеха ни 
предпазва да не изпаднем в отчаяние, както са склонни да правят онези, които като 
призовават Бога, са така отнесени от своята ревност, че ако Той не се поддаде на 
тяхната първоначална настойчивост и не донесе незабавна помощ, те веднага си 
представят, че Той им е гневен и наскърбен, и като изоставят всяка надежда, 
прекратяват молитвата. Обратното, като обуздаваме нашата надежда с умерено 
хладнокръвие, нека да настояваме с това търпение, което Писанието така силно ни 
препоръчва. Често можем да видим в Псалмите как Давид и други вярващи, след като 



са почти изтощени от молитви, и като че ли са удряли въздуха с призоваване на Бог, 
Който не ги чува, не престават да се молят, защото ако вярата не се издигне над всички 
обстоятелства, не може да се отдаде заслужената почит към Божието Слово. 

И все пак, нека да не изкушаваме Бога и да не предизвикваме Неговия гняв 
срещу нас като Му досаждаме с нашата настойчивост. Много хора имат навика да се 
пазарят с Бога за определени условия, и като че ли Той е слуга на техните страсти, Му 
налагат някакви правила; и ако Той не се съобрази веднага с тях, те негодуват и се 
раздразняват, мърморят, оплакват се и се възмущават. Когато е оскърбен по този начин, 
често в гнева Си Той дава на такива хора това, което в милостта Си благодатно отказва 
на други хора. Имаме доказателство за това в израилтяните, за които беше по-добре 
Господ да не чуе молитвите им, отколкото в плътта си да почувствуват Неговото 
негодувание (Чис. 11:18, 33). 

52. Нечути молитви? 

Но ако след дълго очакване нашият разум не е способен да осъзнае какъв е 
плодът от молитвата, или не придобива никаква полза от нея, пак нашата вяра трябва да 
ни уверява в това, което усещанията не могат да схванат, а именно, че сме получили 
това, което е добро за нас, тъй като Господ толкова често и толкова сигурно ни е 
обещал да се погрижи за всичките ни трудности, когато ги възложим на Него. По този 
начин ще имаме изобилие в бедността и утеха в скърбите. Защото дори всичко да 
пропадне, Бог никога няма да ни изостави, и Той никога няма да излъже очакванията и 
търпението на Своите хора. Той е достатъчен за всичко, тъй като в Него се съдържа 
всяко добро, и в деня на съда, когато бъде ясно изявено Неговото царство, ще ни открие 
окончателно всичко. 

Можем да добавим, че макар Бог да се съобразява с нашите искания, Той не 
винаги ни дава отговор според условията на нашите молитви, а, докато видимо ни 
държи забравени, пак но незнайни начини ни показва, че нашите молитви не са били 
напразни. Това е смисълът на думите на Йоан, “Ако знаем, че ни слуша за каквото и да 
поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него” (1 Йоан 5:15). Може 
би изглежда, че тук има много излишни думи, но изявлението е много полезно, а 
именно, че дори когато не се съобразява с нашите искания, Бог пак ни слуша и е 
добронамерен към нашите молитви, така че нашата надежда, основана върху Неговото, 
никога няма да бъде разочарована. Но вярващите винаги имат нужда да бъдат 
подкрепяни от това търпение, тъй като не могат да устоят дълго, ако не се облегнат на 
него. Защото изпитанията, с които Господ ни изпитва и обучава, са сурови, та дори 
понякога Той ни води в крайности, и когато биваме изпитвани, Той позволява дълго 
време да затъваме в тресавището, преди да ни даде да вкусим Неговата сладост. Както 
Анна казва, “Господ умъртвява, и съживява; сваля в ада, и издига” (1 Царе 2:6). Какво 
биха могли да направят те, освен да се обезсърчат и да се втурнат към отчаяние, ако, 
когато биват наскърбени, опустошени и полумъртви, не бъдат утешавани с мисълта, че 
Бог ги вижда, и че ще има край на техните сегашни злини. Но колкото и да са уверени 
техните надежди, в същото време те не престават да се молят, тъй като молитвата, 
която не е придружена от постоянство, не дава никакви плодове. 

   



Глава Двадесета и Първа 

21. ЗА ВЕЧНИЯ ИЗБОР, ЧРЕЗ КОЙТО БОГ Е ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ 
ЕДНИ ХОРА ЗА СПАСЕНИЕ, А ДРУГИ ЗА ПОГИБЕЛ. 

Разделите в тази глава са: 

I. Обяснение на необходимостта и ползата от учението за вечния Избор. 
Възпиране на прекомерното любопитство, р. 1, 2.  

II. Обяснение за онези, които поради лъжливо смирение избягват учението за 
Предопределението, р. 3.  

III. Изложение на истинното учение.  

Раздели. 

1. Учението за Избора и Предопределението. То е полезно, необходимо и най-
благоприятно. Непознаването му отнема от Божията слава, изкоренява 
смирението, поражда и насърчава гордостта. Учението установява сигурността 
на спасението, мира на съвестта и истинския произход на Църквата. Отговор 
към две категории хора:  

1. Любопитните.  
2. Възглед на Августин, потвърден от увещанието на нашия Спасител и текст от 

Соломон.  
3. Отговор на втора категория хора, а именно, онези, които не желаят това учение 

да бъде споменавано. Възражение, основано на текст от Соломон, решено чрез 
думите на Мойсей.  

4. Второ възражение, а именно, че това учение е съблазън за невярващите. 
Отговор:  
1. Същото може да се каже за много други точки в учението.  
2. Божията истина винаги може да защити сама себе си.  

Трето възражение, а именно, че това учение е опасно дори за вярващите. Отговор:  

3. Същото възражение е отправено против Августин.  
4. Не трябва да презираме нищо от това, което Бог е открил.  

Надменността и богохулството на тези възражения.  

5. Някои клевети против учението.  
1. Предузнанието смятано за причина за предопределението. Обяснение на 

предузнанието и предопределението. Не предузнанието, а Божието 
благоволение е причината за предопределението. Това се вижда от 
благодатното избиране на потомството на Авраам и отхвърлянето на 
всички други.  

6. Дори от потомството на Авраам някои са избрани, а други отхвърлени чрез 
специална благодат.  

7. Апостолът показва, че същото нещо се прави по отношение на хората под 
християнската наредба.  



(Важността на учението за предопределението изисква за него да се говори 
нито със самонадеяност, нито да се премълчава, 1-4) 

1. Необходимостта и ползата от учението за избора; опасността от 
любопитството 

Заветът на живота не се проповядва еднакво на всички хора, и сред тези, на 
които се проповядва, не винаги получава едно и също приемане. Това различие изявява 
неизследимата дълбочина на Божия съд, и без съмнение е подчинено на Божието 
намерение на вечния избор. Но ако очевидно само на Божието благоволение се дължи 
това, че спасението свободно се дава на някои, докато други нямат достъп до него, 
веднага възникват големи и трудни въпроси, въпроси, които са необясними, когато 
нямаме правилните възгледи относно избора и предопределението. За много хора това 
изглежда объркващ предмет, защото смятат за напълно противоречиво от голямото 
тяло на човечеството някои да бъдат предопределени за спасение, а други за погибел. 
По-нататък ще стане ясно до каква степен те впримчват самите себе си. Можем да 
добавим, че в самото неразбиране, което им пречи, можем да видим не само 
полезността на това учение, но също и неговите най-приятни плодове. Никога няма да 
се чувствуваме достатъчно уверени, че нашето спасение произтича от безплатната 
Божия милост, докато не се запознаем с Неговия вечен избор, като Божията благодат 
бива ясно показана чрез това противопоставяне, а именно, че той не осиновява 
безразборно всички за надеждата на спасението, а дава на някои това, което отрича на 
други. 

Очевидно е колко много отнема от Божията слава и осакатява истинското 
смирение непознаването на този принцип. Но макар че е така необходимо да бъде така 
познаван, Павел заявява, че той не може да бъде познаван, ако Бог, изхвърляйки изцяло 
заслугите от дела от Своя поглед, не избира онези, които е предопределил. Неговите 
думи са, “Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат. Но ако е по 
благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат; а ако е от делата, не е 
вече благодат, иначе делото не е вече дело” (Рим. 11:5-6). Ако за да покажем, че нашето 
спасение произтича изцяло от Божията милост, ние трябва да се върнем обратно до 
самия произход на избора, тогава онези, които искат да го угасят, нечестиво правят 
всичко, което е по силите им, да прикрият това, което би трябвало най-силно да 
прогласяват, и изкореняват напълно смирението. Павел ясно заявява, че само когато 
спасението на остатъка се припише на благодатния избор, можем да стигнем до 
познанието, че Бог спасява когото ще според Своето благоволение, а не плаща някакъв 
дълг, дълг, който е невъзможно да съществува. Онези, които затварят вратата и не 
позволяват на никого да вкуси от това учение, са несправедливи и към Бога, и към 
хората, тъй като няма друго средство да бъдем смирени, или да почувствуваме колко 
сме Му задължени. Всъщност, никъде другаде не можем да имаме каква да е сигурна 
основа за увереност. Казваме това на основата на авторитета на Христос, Който, за да 
ни избави от всеки страх и да ни направи непобедими сред многото опасности, примки 
и смъртоносни удари, обещава безопасност за всички, които Бащата е взел под Своята 
закрила (Йоан 10:26). От това заключаваме, че онези, които не знаят, че са специални 
Божии хора, трябва да са нещастни поради вечни тревоги, и следователно хората, които 
като пренебрегват трите предимства, отбелязани от нас, ще унищожат самата основа за 
нашата безопасност, и ще внушат зли неща на себе си и на всички вярващи. Наистина, 
не намираме ли именно тук самия произход на Църквата, която, както Бернар правилно 
поучава (Serm. in Cantic.), не може да се намери или разпознае сред създанията, защото 



е чудно скрита и в скута на благословеното предопределение, и в множествата на 
нещастното осъждение? 

Но преди да навляза в темата, имам да отправя няколко забележки към две 
категории хора. 

Предметът на предопределението, който сам по себе си съдържа значителна 
трудност, става много объркан и следователно гибелен чрез човешкото любопитство, 
което не може да бъде възпряно от скитане по забранени пътеки и катерене към 
облаците, решено да не остави неизследвана нито една от Божиите тайни. Когато 
виждаме много хора, някои от които не са лоши хора в друго отношение, тичащи 
навсякъде в това безочие и нечестие, необходимо е да им напомним за техния дълг по 
този въпрос. 

Затова, първо, когато те изследват предопределението, нека да помнят, че се 
опитват да проникнат в скритите кътчета на Божията мъдрост, където онзи, който не 
възпира своето любопитство, а се втурва уверено и самонадеяно, ще навлезе в 
безизходен лабиринт. Защото не е право човекът безнаказано да наднича в неща, които 
Бог е решил да скрие вътре в Себе Си, и да изследва онази върховна вечна мъдрост, 
която според Неговата наредба ние не трябва да обхващаме, а само да се прекланяме 
пред тях, та в това да се изявят Неговите съвършенства. Онези тайни на Неговата воля, 
които Той е счел за правилно да изяви, са разкрити в Неговото Слово – разкрити 
дотолкова, доколкото Той е счел за благоприятно за нашите интереси и нашето 
благоденствие. 

2. Учението за предопределението трябва да бъде търсено само в Писанието 

“Дошли сме в пътя на вярата,” казва Августин, “нека постоянно да вървим в 
него. Той води до покоите на царя, в които са скрити всички съкровища на мъдростта и 
знанието. Защото Господ Исус Христос не говори обидно към Своите велики и най-
избрани ученици, когато каза, 'Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги 
понесете сега' (Йоан 16:12). Трябва да вървим, напредваме, израстваме, за да могат 
нашите сърца да понесат онези неща, които сега не могат да понесат. Но ако 
последният ден ни завари да напредваме, тогава ще научим онова, което сега не можем 
да научим” (August. Hom. in Joann.). Ако отдаваме дължимата важност на 
размишлението, че Господното Слово е единственият път, който може да ни доведе до 
научаване на всичко, което е законно за нас знаем относно Него; че е единствената 
светлина, която може да ни даде способност да разпознаем какво трябва да виждаме 
относно Него, това ще обуздае и възпре всяка самонадеяност. Защото това ще ни 
покаже, че в мига, когато отидем извън границите на Словото, ние сме се отклонили от 
пътя, и сме в тъмнина, и непрекъснато ще се спъваме, залитаме и падаме. Затова нека 
да приемем като наш първи принцип, че да желаем някакво друго познание за 
предопределението освен онова, което е изложено в Божието Слово, е също такава 
заблуда, както да вървим където няма път или да търсим светлина в тъмнината. Нека не 
се срамуваме да бъдем невежи по предмет, в който невежеството е познание. Затова 
нека съзнателно да се въздържаме от търсенето на познание, стремежът към което е и 
неразумен, и опасен, дори и смъртоносен. Ако нашето необуздано въображение ни 
подтиква, правилното отношение е да му се съпротивим с тези думи, “Не е добре да яде 
някой много мед. Така също не е славно да търсят хората своята си слава” (Пр. 25:27). 



Има добра причина да се боим от самонадеяност, която само може да ни хвърли в 
разруха. 

3. Втората опасност: тревожно мълчание относно учението за избора 

Има други хора, които за да изцелят тази болест, препоръчват предметът за 
предопределението да бъде рядко или никога споменаван, и да избягваме всеки въпрос 
относно него както избягваме хвърлен камък. Макар че тяхната умереност с право 
може да бъде препоръчана, като считаме, че такива тайни трябва да се разглеждат с 
умереност, все пак, тъй като са се отдалечили от правилната мярка, те не биха имало 
голямо влияние върху човешкия ум, който не позволява лесно да бъде обуздаван. 
Следователно, за да запазим правилната посока по този предмет, трябва да се върнем 
към Божието Слово, в което ни е дадено доброто правило за разбиране. Защото 
Писанието е училището на Святия Дух, в което не е пропуснато нищо, което е полезно 
и необходимо да бъде познато, и не се поучава нищо друго освен това, което е важно да 
се знае. Следователно трябва да внимаваме да не крием от вярващите кое да е нещо, 
което ни е дадено в Писанието по въпроса за предопределението, за да не изглежда, че 
злонамерено ги лишаваме от Божието благословение, или че обвиняваме и се 
подиграваме на Духа за това, че е разкрил нещо, което трябва на всяка цена да бъде 
скривано. 

Затова казвам, нека да позволим на християнина да отключи своя ум и уши за 
всички Божии думи, които са отправени към него, като разбира се прави това с 
умереност, а именно, когато Господ затваря Своите святи уста, християнинът да се 
въздържа от по-нататъшно питане. Най-доброто правило на трезвостта е не само да се 
учим да следваме Бога където ни води, но също когато Той прекратява поучението, ние 
да преставаме да желаем да бъдем мъдри. Опасността, от която те се страхуват, не е 
толкова голяма, че заради нея да отвръщаме умовете си от Божиите слова. Има едни 
известни думи на Соломон, “Слава за Бога е да скрива нещата” (Пр. 25:2). Но тъй като 
и благочестието, и здравият разум ни казват, че това не трябва да се разбира за всяко 
нещо, ние трябва да търсим разликата, за да не би заради умереността и трезвостта да 
се окаже, че се задоволяваме с диво невежество. Това е ясно изразено от Мойсей с 
няколко думи, “Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи 
на нас и на децата ни завинаги” (Вт. 29:29). Виждаме как той насърчава хората да 
изучават учението на Закона според небесната заповед, защото Бог е благоволил да го 
изяви, докато в същото време ги ограничава в тези граници поради простата причина, 
че за хората не е законно да надничат в скритите Божии неща. 

4. Въображаемата опасност от това учение 

Аз признавам, че безбожните хора използват учението за предопределението за 
да мърморят, да се заяждат, да клеветят и да се присмиват. Но ако тяхната заядливост 
ни плаши, ще бъде необходимо да скрием всички основни точки на вярата, защото тези 
хора и техните съучастници не са оставили нито една от тях без да нападат богохулно. 
Един бунтовен дух ще изяви себе си не по-малко безочливо когато чуе, че имало три 
личности в божественото естество, отколкото когато чуе, че когато Бог е създал човека, 
Той е предвидил всяко нещо, което ще му се случи. Нито ще се въздържат от 
присмиване когато чуят, че от сътворението на света са изминали само малко повече от 
пет хиляди години. Защото ще попитат, Защо толкова дълго Божията сила е дремела 
бездейно? Накратко, няма нищо, което да заявим, което те няма да нападнат с присмех. 



За да потушим техните богохулства, трябва ли да не казваме нищо за божественото 
естество на Сина и на Духа? Трябва ли да пропуснем с мълчание сътворението на 
света? Не! Божията истина е твърде могъща, и в това учение, и във всички други, за да 
се бои от клеветите на нечестивите. 

Августин ясно показва това в своя трактат, De Bono Perseverantiae (cap. 14-20). 
Защото виждаме, че чрез опозоряване и клевети срещу истинското учение 
лъжеапостолите не успяха да накарат Павел да се срамува от него. Няма никаква 
истина в твърдението, че целият този предмет е изпълнен с опасност за благочестивите 
умове, че като цяло унищожава увещанието, разтърсва вярата, смущава и отслабва 
сърцето. Августин не скрива, че поради такива основания той често е бил обвиняван за 
твърде свободно проповядване на учението за предопределението, но тъй като за него е 
било лесно да го направи, той подробно опровергава обвинението. Тъй като по този 
въпрос е отправено множество от нелепи възражения, смятаме за най-добре да се 
справим с всяко от тях на отделно място (виж Глава 23). Само бих искал да приемем 
като общо правило, че тайните неща на Бога не трябва да бъдат изследвани, а онези, 
които Той е изявил, не трябва да бъдат пренебрегвани, за да не би от една страна да 
бъдем виновни за любопитство, а от друга за неблагодарност. Защото Августин умело 
отбелязва (De Genesi ad Literam, Lib. 5), че можем с увереност да следваме Писанието, 
което върви бавно, като майка, съобразявайки се с нашата слабост. Но онези, които са 
толкова предпазливи и плахи, че биха погребали всяка споменаване на 
предопределението, за да не затруднявало слабите умове, нека да кажат с какво точно 
ще прикрият своята самонадеяност, когато непряко обвиняват Бога в липса на 
съобразителност, че не е предвидил опасност, за която те си въобразяват, че разумно са 
намерили решение? Следователно, който злослови учението за предопределението, 
открито отправя обвинение против Бога, че неразумно е позволил да Му убегне нещо, 
което е толкова вредно за Църквата. 

(Определение и обяснение на предопределението по отношение на Израилевия 
народ и по отношение на отделните хора, 5-7) 

5. Божието предопределение и предузнание; избирането на Израел 

Никой човек, който е считан за праведен, не си позволява да отрича 
предопределението, чрез което Бог осиновява някои хора за надеждата на живота и 
осъжда други на вечна смърт; но предопределението бива много клеветено, особено от 
онези, които правят предузнанието да бъде негова причина. Наистина, ние приписваме 
на Бога и предузнанието, и предопределението; но казваме, че е нелепо да правим 
второто подчинено на първото (виж Глава 22, р. 1). 

Когато приписваме предузнание на Бога, ние имаме предвид, че всички неща са, 
и винаги ще бъдат, пред Неговия поглед; че за Неговото познание няма минало или 
бъдеще, а всички неща са сега, и то дотолкова сега, че пред Неговия поглед не е само 
някаква идея за тях (както е с нещата, които пазим в паметта си), а Той истински ги 
вижда и наблюдава пряко пред Себе Си. Това предузнание се простира до цялата тъкан 
на света и до всички създания. Под предопределение имаме предвид вечната Божия 
наредба, чрез която Той вътре в Себе Си е определил какво иска да стане с всеки човек. 
Хората не са създадени равни, а някои са отредени за вечен живот, а други за вечно 
осъждение; и според това как всеки човек е създаден за едната от тези две цели, ние 
казваме, че той е предопределен за живот или за смърт. 



Бог свидетелствува за това не само относно отделни хора; Той също дава пример 
за това в цялото потомство на Авраам, за да стане ясно, че бъдещото състояние на 
всеки народ е изцяло в Неговата воля: “Когато Всевишният даваше наследство на 
народите, когато разпръсна Адамовите потомци, постави границите на племената 
според числото на израилтяните. Защото дял на Господа са Неговите хора, Яков е делът 
на Неговото наследство” (Вт. 32:8-9). Разделението е пред очите на всички; в личността 
на Авраам, като отделна порода, бива специално избран един народ, докато другите 
биват отхвърлени; но причината не е дадена, освен че Мойсей, за да лиши потомството 
от всякакво основание за самохвалство, им казва, че тяхното превъзходство се дължи 
изцяло на Божията незаслужена любов. Причината, която дава за тяхното избавление, е, 
“Понеже Той обичаше бащите ти, за това избра тяхното потомство след тях” (Вт. 4:37). 

По-ясно в друга глава, “Господ не ви предпочете, нито ви избра защото сте най-
многочислени от всичките племена; защото вие сте най-малочислени от всичките 
племена. Но понеже Господ ви обикна” (Вт. 7:7-8). Той многократно намеква за това, 
“Ето, небето на небесата, земята и всичко що е на нея принадлежи на Господа твоя Бог, 
обаче само бащите ти предпочете Господ и ги възлюби, и измежду всичките племена 
избра вас, потомството им след тях” (Вт. 10:14, 15). Отново, в друг текст им е 
заповядано да ходят в святост, защото са избрани да бъдат специален народ, а в друг се 
заявява, че любовта е причината за тяхната закрила (Вт. 23:5). Вярващите също 
заявяват това с един глас, “Избра за нас наследството ни, превъзходството на Яков, 
когото възлюби” (Пс. 47:4). Те приписват на благодатната любов всички дарове, с 
които Бог ги е украсил, не само защото знаят, че не са ги придобили по заслуги, но че 
дори и святият патриарх не е бил надарен с такива добродетели, които биха могли да 
заслужат такава чест за него и за неговото потомство. И за да смаже още повече всяка 
гордост, той ги укорява за това, че не са заслужили нищо добро, тъй като са бунтовни и 
коравовратни хора (Вт. 9:6). Също и пророците често напомнят на юдеите за този избор 
чрез критики и укори, защото те срамно са се отвърнали от него. 

Като е така, нека онези, които приписват Божия избор на стойността или 
заслугите на човека, да излязат напред. Когато виждат, че един народ е предпочетен 
пред всички други, когато чуват, че не от чувство на уважение Бог е подтикнат да 
покаже повече благоволение към една малка и презряна, и дори нечестива и бунтовна 
група хора, ще спорят ли с Него за това, че е избрал да даде такава изява на Своята 
милост? Но нито техните необуздани думи могат да попречат на Неговото дело, нито 
техните клевети, като камъни хвърляни против небето, могат да поразят или наранят 
Неговата праведност; но ще паднат на техните собствени глави. Нещо повече, на 
израилтяните се напомня този принцип на незаслужения завет винаги, когато трябва да 
отправят благодарения към Бога, или трябва да бъдат насърчени техните надежди за 
бъдещето. “Господ е Бог,” казва Псалмистът, “Той ни е направил, а не ние сами себе си; 
Негови хора сме и овце на пасбището Му” (Пс. 100:3; 95:7). Отрицанието, което е 
добавено, “а не ние сами себе си,” не е безполезно, а ни учи, че Бог не е само източник 
на всички добри качества в хората, но че самите хора произхождат от Него, и 
следователно в тях няма нищо тяхно, което да заслужава такава голяма чест. 

В следните думи също им е заповядано да се задоволят само с Божието 
благоволение: “Вие потомци на слугата Му Авраам, деца на Яков, Негови избрани” 
(Пс. 105:6). И след изброяване на продължаващите Божии милости като следствие от 
избора, заключението е, че Той действува така добронамерено защото си е спомнил 
Своя завет. С това учение се съгласява и песента на цялата Църква, “Защото не 



завладяха земята със своя меч, нито тяхната мишца ги спаси, но Твоята десница и 
Твоята мишца, и светлостта на Твоето лице, защото Твоето благоволение беше към 
тях” (Пс. 44:3). Трябва да отбележим, че когато се спомене земята, тя е видим символ 
на тайния избор, който включва и осиновяването. На друго място Давид увещава 
хората към същата благодарност, “Благословен онзи народ, на който Бог е Господ, 
хората, които е избрал за Свое наследство” (Пс. 33:12). Самуил така повдига техните 
надежди, “Понеже Господ няма да остави хората Си заради великото Си име, понеже 
Господ благоволи да ви направи Свои хора” (1 Царе 12:22). И когато вярата на Давид 
бива атакувана, как се подготвя той за битка? “Благословен човекът, когото избираш и 
приемаш, за да живее в Твоите дворове” (Пс. 65:4). Но тъй като скритият Божий избор 
бива потвърден от първи и от втори избор, и от други междинни милости, Исая говори 
така, “Господ ще се смили за Яков, и пак ще избере Израил” (Ис. 14:1). Говорейки за 
бъдещ период, събирането на разпръснатите, които изглеждат като изоставени, той 
казва, че това ще бъде белег за твърд и непроменим избор, независимо от привидното 
изоставяне. Когато на друго място се казва, “Аз те избрах, и не те отхвърлих” (Ис. 
41:9), причината за тази велика щедрост е именно бащинската доброта. Това е заявено 
още по-ясно в Захария от ангела, че Господ “отново ще избере Ерусалим,” като че ли 
суровостта на Неговите наказания е довела до осъждане, или пленът е бил прекъсване 
на избора; но изборът остава непроменим, макар и видимите белези не винаги да се 
виждат. 

6. Втори етап: избор и осъждане на отделни израилтяни 

Трябва да добавим втора стъпка от по-ограничено естество, или в която Божията 
благодат е изявена в по-специална форма, когато от едно и също семейство на Авраам 
Бог отхвърли някои, а като запази други в Своята Църква, показа, че ги нарежда сред 
Своите синове. В началото Исмаил получи същото положение като своя брат Исак, 
защото в него духовният завет беше също така запечатан чрез символа на обрязването. 
Първо той бива отсечен, след това Исав, и след това неизброимо множество, почти 
целият Израил. Потомството беше наименувано по Исак. Същото наименуване стана и 
с Яков. Бог даде подобен пример в отхвърлянето на Саул. Това също се възхвалява в 
псалма, “При това Той се отказа от Йосифовия шатър, и Ефремовото племе не избра; но 
избра Юдовото племе” (Пс. 78:67-68). Святата история понякога повтаря това, за да 
бъде Божията благодат още по-възхитително изявена в тази промяна. Аз признавам, че 
Исмаил, Исав и другите отпаднаха от своето осиновяване поради своя вина; защото 
приложеното условие беше да пазят вярно Божия завет, а те вероломно го нарушиха. 
Изключителната Божия доброта се състоеше в това, че е благоволил да ги предпочете 
пред другите народи; както се казва в псалма, “Не е постъпил така с никой друг народ; 
и те не са познали съдбите Му” (Пс. 147:20). 

Но аз имам сериозни основания да казвам, че тук трябва да се отбележат две 
стъпки; защото в избора на целия народ Бог вече показа, че в упражняването на Своята 
щедрост Той не е бил под закон, а напълно свободен, така че по никакъв начин не е 
ограничен от изискване за равно разпределяне на благодатта, тъй като самото й 
неравенство показва, че тя е незаслужена. Съответно, Малахия говори подробно за 
неблагодарността на Израил, тъй като, като не само са избрани от целия човешки род, 
но и специално отделени като свято домочадие; те пак вероломно и безбожно 
отблъскват Бога, техния благонамерен Баща. “Не беше ли Исав брат на Яков? – казва 
Господ; но Аз възлюбих Яков, а Исав намразих” (Мал. 1:2-3). Защото Бог приема за 
даденост, че тъй като и двамата са синове на свят баща и са наследници на завета, 



накратко, клони от един и същи свят корен, синовете на Яков са под специално 
задължение заради това, че са приети в това достойнство; но когато чрез отхвърлянето 
на първородния Исав техният баща, макар и по-нисш по раждане, беше направен 
наследник, Той ги обвинява в двойна неблагодарност, за това, че не се възпират пред 
това двойно свидетелство. 

7. Изборът на отделни хора като действителен избор 

Макар че вече е достатъчно ясно, че Бог чрез Своето тайно намерение избира 
които ще, а отхвърля другите, Неговият благодатен избор ще бъде само частично 
обяснен, докато не стигнем до случая с отделните хора, на които Бог не само предлага 
спасение, но и така го отрежда, че неизбежността на резултата е извън всякакво 
съмнение. Тези хора принадлежат на онова потомство, за което Павел говори (Рим 9:8; 
Гал. 3:16; и др.). Защото макар че осиновението беше поставено в ръцете на Авраам, 
все пак, тъй като много от неговите потомци бяха отсечени като гнили клони, за да 
може изборът да стои и да бъде ефективен, необходимо е да се изкачим до Главата, в 
Когото небесният Баща е свързал Своите избрани един с друг, и ги е обвързал към Себе 
Си с неразделна връзка. Така в осиновяването на семейството на Авраам, Бог им даде 
щедра проява на благоволение, което е отказал на други хора; но в членовете на 
Христос има далеч по-превъзходна изява на благодат, защото онези, които са 
присадени в Него като тяхна Глава, никога няма да изгубят спасението си. Така Павел 
умело твърди на основата на текста от Малахия, който цитирах (Рим. 9:13; Мал. 1:2), че 
когато Бог, след като сключва завета за вечен живот, кани всички хора при Себе Си, в 
това отчасти се разбира специално действие на избора, а не че Той с безразборна 
благодат действително избира всички хора. Думите, “Яков възлюбих,” се отнасят за 
цялото потомство на патриарха, което пророкът противопоставя на потомството на 
Исав. Но в това няма нищо противно на истината, че в личността на един човек ни е 
представен пример за избор, който задължително ще постигне своята цел. Не без 
причина Павел отбелязва, че те са наречени остатък (Рим. 9:27; 11:5); защото опитът ни 
показва, че мнозина отпадат и се изгубват от общото тяло, така че често остава само 
малка част. 

Причината общият избор на хората не винаги да е сигурен и ефективен се вижда 
лесно, а именно, че когато Бог сключва завет с хората, Той не винаги им дава Духа на 
обновление, чрез Чиято сила те устояват в завета докрай. Външната покана, без 
вътрешното действие на благодатта, което би ги задържало в завета, ги поставя в 
някакво средно положение между отхвърлянето на човешкия род и избора на малък 
брой вярващи. Целият народ на Израил беше призван за Божие наследство, и все пак 
сред тях имаше много чужденци. Все пак, тъй като заветът, който Бог направи да бъде 
техен Баща и Изкупител, не беше напълно напразен, Той зачиташе това незаслужено 
благоволение вместо вероломното отстъпление на мнозината; дори и с тяхното 
отстъпление Неговата истина не беше унищожена, тъй като чрез запазването на остатък 
за Себе Си, Той показа, че в Неговото призоваване няма промяна. Когато Бог отново 
събере Своята Църква изсред потомството на Авраам вместо от нечестивите народи, 
Той е зачел Своя завет; тъй като заветът е бил нарушен от голямото мнозинство, Той го 
е ограничил до малцината, за да не пропадне напълно. Накратко, това общо 
осиновяване на потомството на Авраам беше като видим образ на по-голямото 
благоволение, което Бог е определил да даде на малко хора изсред мнозината. Това е 
причината Павел така внимателно да разграничава между потомството на Авраам по 
плът и духовните синове, които се наименуват по Исак. Не че да бъдеш син на Авраам 



е било напразна или безполезна привилегия (това би било оскърбление към завета), но 
че непроменимото Божие намерение, чрез което Той предопределя за Себе Си когото 
ще, е единствената причина за тяхното спасение. Но докато не изясним правилния 
възглед чрез привеждане на текстове от Писанието, съветвам читателите да не 
избързват да отсъждат. 

Кратко обобщение на учението за избора 

И така, ние казваме, че Писанието ясно доказва поне това, че Бог чрез Своето 
вечно и непроменимо намерение е определил веднъж завинаги онези, които и 
благоволил един ден да приеме в спасението, и от друга страна, онези, които е 
благоволил да обрече на погибел. Ние твърдим, че това намерение по отношение на 
избраните, е основано на Неговата незаслужена милост без зачитане на човешки 
заслуги, докато онези, които Той обрича на погибел, са изключени от достъп до живота 
чрез справедливо и непорочно, но в същото време неизследимо осъждение. По 
отношение на избраните ние смятаме призоваването като свидетелство за избора, а 
оправданието като друг символ на неговото проявление, докато бъде напълно 
завършено в получаването на славата. Но както Господ запечатва Своите избрани чрез 
призоваване и оправдание, така, като изключва невярващите или от познанието за 
Неговото име, или от освещението на Неговия Дух, чрез тези белези Той изявява съда, 
който ги очаква. Тук ще пропусна много от измислиците, които глупците съставят, за 
да съборят предопределението. Няма нужда да опровергаваме възражения, които 
веднага щом бъдат съставени, сами достатъчно издават своята празнота. Ще се спра 
само на онези точки, които или са предмет на спор сред учените, или понякога могат да 
създадат трудности за простите, или могат да бъдат използвани от нечестието като 
благовидни основания за оскърбление срещу Божията справедливост. 

   



Глава Двадесета и Втора 

22. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ТОВА УЧЕНИЕ СЪС 
СВИДЕТЕЛСТВА ОТ ПИСАНИЕТО. 

Разделите в тази глава са: 

I. Потвърждаване на правото учение в противоречие с два вида хора, р. 1-7.  
II. Опровержение на някои възражения, взети от древни автори, Тома Аквински и 

други съвременни автори, р. 8-10.  
III. За осъждението, което е основано изцяло върху праведната Божия воля, р. 11.  

Раздели. 

1. Някои си въобразяват, че Бог избира или осъжда според предузнание или 
заслуги. Други обвиняват Бога за това, че избира едни и пропуска други. 
Опровержение на двете,  
1. Чрез непобедими аргументи;  
2. Чрез свидетелството на Августин.  

2. Кои са избрани, кога, в кого, към какво, по каква причина.  
3. Причината е Божието благоволение, което така царува в избора, че не са взети 

под внимание никои дела, били те минали или бъдещи. Това се доказва от 
известните твърдения на Спасителя и от текстове от Павел.  

4. Доказателство от една поразителна дискусия в Посланието към Римляните. 
Обяснение на нейната тема и метод. Защитниците на предузнанието са 
опровергани от Апостола, когато той твърди, че изборът е специален и е изцяло 
по благодат.  

5. Опровержение на едно избягване. Обобщение и анализ на дискусията на 
Апостола.  

6. Едно изключение, с три отговора към него. Ефективността на благодатния избор 
важи само за вярващите, за които се казва, че са избрани според предузнание. 
Това предузнание не е спекулативно, а активно.  

7. Това се доказва от думите на Христос. Заключение на отговора и решение на 
възражението по отношение на Юда.  

8. Възражение взето от древните бащи. Отговор от Августин, от Амвросий, както е 
цитиран от Августин, и един непобедим аргумент от един Апостол. Обобщение 
на този аргумент.  

9. Възражение от Тома Аквински. Отговор.  
10. Възражения от по-съвременни автори. Отговори. Решение на текстове, в които 

има привидно противоречие. Защо мнозина са призвани, а малцина са избрани. 
Възражение основа на взаимното съгласие между Словото и вярата. Решение 
потвърдено от думите на Павел, Августин и Бернар. Ясно изявление от нашия 
Спасител.  

11. Възгледът, който трябва да държим относно осъждението. То е основано на 
праведната Божия воля.  

 

(Изборът не е от предузнание на заслуги, а е от Божието върховно намерение, 
1-6) 



1. Избор срещу предузнание на заслуги 

Много хора оспорват всички възгледи, които изложихме, особено благодатния 
избор на вярващите, който обаче не може да бъде опроверган. Защото те обикновено си 
въобразяват, че Бог разграничава хората според заслугите, които Той предвижда, че 
всеки човек ще има, давайки осиновяването на онези, които Той предузнава, че няма да 
бъдат недостойни за Неговата благодат, и обричайки на унищожение онези, за чиито 
склонности е познал, че ще водят към злотворство и нечестие. Така, като обличат 
предузнанието за прикритие, те не само затъмняват избора, но и си позволяват да му 
дадат различен произход. Нито пък това е общоприет възглед само сред неучените, 
защото той във всички епохи е имал за поддръжници изтъкнати личности (виж р. 8). 
Откровено признавам това, за да не би някой да очаква да напада нашата кауза 
използвайки техните имена. Божията истина по този предмет е твърде сигурна за да 
бъде разтърсена, твърде ясна за да бъде преодоляна чрез човешки авторитет. 

Други, които не са нито умели в Писанието, нито надарени с някаква тежест, 
нападат здравото учение със заяждания и непочтеност, които е невъзможно да търпим. 
Тъй като Бог само заради Своето благоволение избира едни и пропуска други, те 
повдигат обвинение против Него. Но ако фактът е сигурен, какво могат те да спечелят 
от спорове с Бога? Ние не учим нищо друго освен това, което опитът доказва за вярно, 
а именно, че Бог винаги е свободен да дарява Своята благодат на когото ще. За да не 
питаме по какъв начин потомството на Авраам превъзхожда другите, ако не е на основа 
на някаква стойност, източникът на която не може да бъде извън Бога, нека да кажат 
защо хората са по-добри от волове или магарета? Бог можеше да ги направи кучета, 
когато ги създаде по Своя образ. Ще позволят ли те на по-нисшите животни да 
протестират срещу Бога, защото тяхното низше състояние е несправедливо? 
Определено да се наслаждават хората на привилегия, която не са придобили чрез 
някаква заслуга, е също толкова справедливо, както и Той да разпределя благоволение 
както Му е угодно. 

Ако преминават към случая с отделни хора, където неравенството е толкова 
оскърбително за тях, те поне би трябвало, като имат предвид примера на нашия 
Спасител, да бъдат възпирани от чувство на страхопочитание и да не говорят така 
уверено за тази върховна тайна. Той е заченат като смъртен човек от потомството на 
Давид; бих ги попитал, какви са качествата, чрез които още в самата утроба Той 
заслужи да стане Началник на ангелите, единородния Божий Син, образ и слава на 
Бащата, светлина, правда и спасение за целия свят? Августин мъдро отбелязва, че в 
самата Глава на Църквата имаме ясно отражение на свободния избор, за да не създава 
никакви трудности на членовете на Църквата, а именно, че Той не е станал Божий Син 
поради, че е живял праведно, а свободно е получил тази голяма чест, за да може след 
това да направи другите съучастници в Своите дарове. Ако някой тук попита, защо 
другите не са това, което е Той, или защо всички ние сме на такова голямо разстояние 
от Него, защо всички ние сме извратени, а Той е чистота, той не само ще изяви своята 
лудост, но и своето безочие. Но ако те са решени да лишат Бога от свободното право да 
избира и да осъжда, нека също да отнемат онова, което е дадено на Христос. 

Сега ще бъде уместно да обърнем внимание на това, което Писанието казва 
относно всеки човек. Когато Павел заявява, че сме избрани в Христос преди създанието 
на света (Еф. 1:4), той определено показва, че това не става поради някаква наша 
стойност; защото той всъщност казва, че тъй като в цялото потомство на Адам нашият 



небесен Баща не откри нищо, което да е достойно за Неговия избор, Той обърна 
погледа Си към Помазания, за да може да избере за членове на Неговото тяло онези, 
които ще приеме в общението на живота. Затова нека вярващите да обърнат пълно 
внимание на тази логика, а именно, че в Христос сме осиновени за небесно наследство, 
защото сами по себе си не сме способни на такова съвършенство. 

Той отбелязва това в друг стих, в който увещава колосяните да благодарят за 
това, че са удостоени да участвуват в наследството на светиите (Кол. 1:12). Ако изборът 
предхожда тази Божествена благодат, чрез която биваме удостоени да придобием 
безсмъртен живот, какво би могъл Бог да намери в нас, което да Го подбуди да ни 
избере? Това, което казвам, е още по-ясно обяснено в друг текст: Бог, казва той, “ни е 
избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него 
в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос, по 
благоволението на Своята воля” (Еф. 1:4-5). Тук той противопоставя Божието 
благоволение на всякакви наши заслуги. 

2. Изборът е преди създанието и не е свързан с предузнание или заслуги 

За да бъде доказателството по-пълно, важно е да обърнем внимание на 
отделните части на този текст. Когато бъдат свързани заедно, те не оставят никакво 
съмнение. От това, че ги нарича “избрани,” е ясно, че се обръща към вярващите, както 
и малко след това заявява. Следователно, пълно извращаване на понятието е да го 
ограничаваме до времето, в което е писано посланието. Като казва, че са избрани преди 
създанието на света, той отнема всяко споменаване на лична стойност. Защото каква 
основа може да има за разграничаване от хората, които още не са съществували и след 
време ще съществуват в същото състояние в Адам? Но ако те са избрани в Христос, 
следва не само че всеки е бил избран поради външна причина, но и че към някои има 
различно отношение, тъй като виждаме, че не всички са членове на Христос. В 
допълнителното твърдение, че са избрани, за да бъдат святи, апостолът открито 
опровергава заблудата на онези, които извеждат избора от предузнанието, тъй като той 
заявява, че каквато и добродетел да се намира в хората, е следствие от избора. След 
това, ако някой попита за по-висша причина, Павел отговаря, че Бог така е 
предопределил, и е предопределил според Своето благоволение. С тези думи той 
унищожава всякакви основания за избор, които хората си въобразяват, че съществуват 
вътре в тях. Защото показва, че всякакви благоволения, които Бог дарява във връзка с 
духовния живот, текат именно от този извор, тъй като Бог е избрал когото ще, и преди 
да са се родили, благодатта, която Той е определил да им подари, ги е осветила за 
тяхното предназначение. 

3. Избрани да бъдат святи, а не защото вече са святи 

Навсякъде, където царува това Божие благоволение, не биват вземани предвид 
никакви добри дела. Наистина, Апостолът не следва антитезата, но тя трябва да бъде 
подразбирана, както самият той обяснява в друг текст, “Който ни е спасил и призвал 
със Своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и благодатта, 
дадена ни в Христа Исуса преди вечните времена” (2 Тим. 1:9). Вече показахме, че 
допълнителните думи, “за да бъдем святи,” премахват всяко съмнение. Ако кажете, че 
Той е предвидил, че ще бъдат святи, и затова ги е избрал, вие обръщате реда на Павел. 
Следователно, можете спокойно да заключите: Ако ни е избрал за да бъдем святи, Той 
не ни е избрал защото е предвидил, че ще бъдем святи. Очевидно двете неща си 



противоречат, а именно, че праведните дължат избора на това, че са святи, и все пак 
придобиват избора чрез дела. Няма сила в дребнавостта, към което те винаги се връщат, 
че Господ не дарява избора като награда за предхождащи заслуги, а го дарява като 
награда за бъдещи заслуги. Защото когато се казва, че вярващите са избрани, за да 
бъдат святи, с това се намеква, че святостта, която ще бъде в тях, произхожда от 
избора. И как може да се каже смислено, че нещата, които следват от избора, са 
причина за избора? 

Изглежда, че самото нещо, което Апостолът казва, той след това потвърждава 
като добавя, “според доброто намерение, което е положил в Себе Си” (Еф. 1:9); защото 
изразът, че Бог е “положил в Себе Си,” е същият както ако се каже, че като замисля 
Своята наредба, Той не се съобразява с нищо, което е извън Него; и затова веднага се 
добавя, че цялата цел на нашето спасение е “да бъдем за похвала на Неговата слава.” 
Със сигурност Божията благодат не би заслужавала цялата похвала на избора, ако 
изборът не беше по благодат; и няма да бъде по благодат, ако в избирането на кой да е 
човек Бог обръщаше внимание на неговите бъдещи дела. Следователно, това, което 
Христос казва на Своите ученици, се оказва универсално приложимо за всички 
вярващи, “Не вие избрахте Мен, а Аз избрах вас” (Йоан 15:16). Тук Той не само 
изключва минали заслуги, но заявява, че сами по себе си те нямат нищо, за което да 
бъдат избрани, освен което се дължи на Неговата милост. И как трябва да разбираме 
думите на Павел, “Кой от по-напред Му е дал нещо, та да Му се отплати?” (Рим. 11:35). 
Неговият смисъл очевидно е, че хората са напълно задължени на предварителната 
Божия доброта, тъй като няма нищо в тях, било минало или бъдеще, което да спечели 
Неговото благоволение. 

4. Римляни 9-11 и други текстове 

В Посланието към Римляните (Рим. 9:6), в което той отново разглежда този 
предмет по-подробно и по-обстойно, той заявява, че “не всички са Израел, които са от 
Израел”; защото макар че всички са били благословени по отношение на наследствени 
права, все пак не всички са получили по равно наследството. Поводът за цялата 
дискусия е горделивостта и тщеславието на юдеите, които като си приписват името 
“Църква,” искат да направят вярата на Благовестието да зависи от тяхното удоволствие; 
точно както в наши дни папистите с удоволствие биха използвали този повод да 
заместят Бога със себе си. Павел, макар да признава, че по отношение на завета те са 
святото потомство на Авраам, все пак твърди, че голямата част от тях са чужденци 
спрямо завета, и не само защото са изродени, и така са станали незаконородени, а не 
синове, но и защото главният фактор е специалният избор на Бога, чрез който 
единствено се потвърждава Неговото осиновение. Ако благочестието на някои ги е 
утвърдило в надеждата на спасението, а бунтът на другите е единствената причина да 
бъдат отхвърлени, би било глупаво и нелепо за Павел да връща своите читатели към 
някакъв таен избор. Но ако Божията воля (за която не се вижда, нито трябва да се търси 
някаква външна за Бога причина) отдели едните от другите, така че не всички деца на 
Израил са истински израилтяни, безсмислено е човек да търси причината за това 
положение в себе си. 

Той след това още по-подробно изследва темата, като сравнява Яков и Исав. И 
двамата са синове на Авраам, и двамата са били по едно и също време в утробата на 
майка си, и има нещо много странно в промяната, чрез която честта на първородството 
бива прехвърлена на Яков, и все пак Павел заявява, че промяната е свидетелство за 



избора на единия и за осъждението на другия. Разглежданият въпрос е произходът и 
причината за избора. Защитниците на предузнанието настояват, че то се намира в 
човешките добродетели и пороци. Защото те възприемат краткия и лесен начин да 
твърдят, че в личността на Яков Бог показа, че избира онези, които са достойни за 
Неговата благодат; а в личността на Исав, че отхвърля онези, които предвижда, че ще 
бъдат недостойни. Това е тяхното самоуверено твърдение; но какво казва Павел? 
“Макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, 
то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на Онзи, Който призовава, 
рече й се: ‘По-големият ще слугува на по-малкия’; като е писано: ‘Яков възлюбих, а 
Исав намразих’” (Рим. 9:11-13). Ако предузнанието имаше нещо общо с това 
разграничаване на братята, споменаването на времето би било неуместно. 

Ако приемем, че Яков е бил избран заради заслуги, придобити чрез бъдещи 
добродетели, с каква цел Павел казва, че още не са били родени? Нито би имало 
причина да добавя, че още не са били сторили нищо добро или зло, защото веднага 
бихме отговорили, че нищо не е скрито от Бога и следователно благочестието на Яков е 
било пред Него. Ако делата осигуряват благоволение, още преди Яков да се роди, те 
трябваше да имат такава стойност, като че ли той вече е възрастен. Но като обяснява 
трудността, Апостолът показва, че осиновяването на Яков идва не от дела, но от 
Божието призвание. В делата той не споменава нито минало, нито бъдеще, а изрично ги 
противопоставя на Божието призвание, показвайки, че когато се даде място на едното, 
другото бива изхвърлено; както ако каже, че единственото нещо, което трябва да се има 
предвид, е кое е било угодно на Бога, а не какво хората са изработили сами по себе си. 
Накрая, сигурно е, че всички причини, които хората са склонни да измислят като 
външни за тайната Божия воля, са изключени чрез употребата на думите “намерение” и 
“избор.” 

5. Случаят с Яков и Исав опровергава аргумента за делата 

Защо хората се опитват да затъмняват тези изявления, като приписват на 
миналите или бъдещите дела някакво място в избора? Това е за да избегнат напълно 
това, което Апостолът защитава, а именно, че разграничението между братята не е 
основано на каквито и да е дела, а само на Божието призвание, тъй като е било 
определено още преди децата да бъдат родени. Ако имаше някаква смисленост в това 
избягване, то не би избягнало забележката на Апостола, показваща съвършено, че Бог 
не е предвидял никакво добро в човека, освен това, което вече преди това е определил 
да дари чрез Своя избор, и че не използва някаква абсурдна наредба, която би 
направила добрите дела да предшествуват своята причина. От думите на Апостола 
научаваме, че спасението на вярващите е основано изцяло на наредбата на Божия 
избор, че привилегията не се осигурява чрез дела, а чрез свободно призоваване. Пред 
нас също имаме пример на самото нещо. Исав и Яков са братя, заченати от едни и същи 
родители, в една и съща утроба, и още не са родени. Всичко в тях е еднакво, и все пак 
Божия съд по отношение на всеки един от тях е различен. Той приема единия и 
отхвърля другия. Единственото право на превъзходство е първородството; но то бива 
пренебрегнато, и по-малкият е предпочетен пред по-големия. 

И в други случаи Бог изглежда пренебрегва първородството с изричната цел да 
отнеме от плътта всякакво основание за самохвалство. Като отхвърля Исмаил, Той дава 
Своето благоволение на Исак, като подминава Манасия, Той зачита Ефрем. 



6. Изборът на Яков не е само за земни благословения 

Ако някой възрази, че тези дребни и незначителни благоволения не ни дават 
право да решаваме по отношение на бъдещия живот, че не трябва да се предполага, че 
този, който е получил честта на първородството, с това бива приет в небесното 
наследство (много противници не жалят дори Павел, но го обвиняват, че като цитира 
тези текстове, изкривява правилния смисъл на Писанието); аз отговарям както по-горе, 
че не е вярно, че Апостолът допуска неволна грешка, или спонтанно прилага 
неправилно текстовете от Писанието; но вижда (което тези хора не могат да осъзнаят), 
че с един земен белег Бог е определил да обяви духовното наследство на Яков, което 
иначе би останало скрито в Неговия непристъпен съд. Защото ако не говорим за 
първородството, дадено му за бъдещия свят, формата на благословение ще бъде 
напълно напразна и смешна, тъй като чрез него не е придобил нищо освен множество 
мъки и неприятности, скитничество, тежки скърби и горчиви грижи. Следователно, тъй 
като Павел знае отвъд всякакво съмнение, че чрез външния белег Бог изявява духовни и 
неувяхващи благословения, които е приготвил за Своя слуга в Своето Царство, Той не 
се колебае да докаже едното като дава другото. Защото трябва да помним, че 
Ханаанската земя беше дадена като залог на небесното наследство; и следователно не 
може да има съмнение, че Яков беше като ангелите, присаден в тялото на Христос, за 
да съучаствува в същия живот. 

Следователно, Яков е избран, а Исав е отхвърлен; Божието предопределение 
прави разграничение там, където не съществува разграничение на основата на заслуги. 
Ако попитате за причината, Апостолът я дава, “Защото казва на Мойсей, Ще покажа 
милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля” (Рим. 9:15). И кажете 
ми, какво означава това? Това е ясно изявление от Господа, че не намира нищо в самите 
хора, което да Го подбуди да покаже доброта, че тя се дължи изцяло на Неговата 
милост, и следователно тяхното спасение е Неговото дело. Ако Бог поставя вашето 
спасение единствено в Себе Си, защо трябва да се обръщате към вас самите? Ако Той 
ограничава вашите мисли до Своята милост, защо да се обръщате към възгледа за 
вашите собствени дела? 

Следователно трябва да дойдем до този малък брой хора, които Павел на друго 
място описва като предузнати от Бога (Рим. 11:2); не предузнати в смисъл, както тези 
хора си въобразяват, чрез пасивно, бездействено съзерцание, а в смисъла, който често 
се явява в Писанията. Защото със сигурност, когато Петър казва, че Христос е 
“предаден според определената Божия воля и предузнание” (Деян. 2:23), той не 
представя Бога само като съзерцаващ, но като действително извършващ нашето 
спасение. Така също Петър, като казва, че вярващите, към които пише, са избрани “по 
Божието предузнание” (1 Пет. 1:2), по същество изразява това тайно предопределение, 
чрез което Бог е запечатал онези, които е благоволил да осинови. Като използва думата 
“намерение” като синоним на понятие, което общоприето означава непроменимо 
определяне, той несъмнено показва, че Бог, като е начинател на нашето спасение, не 
търси условия извън Себе Си. В този смисъл той казва в същата глава, че Христос като 
“агне” “беше предопределен преди създанието на света” (1 Пет. 1:19, 20). Какво би 
могло да бъде по-смразяващо или нелепо от това да представяме Бога като гледащ от 
небето да види дали ще дойде спасението на човешкия род? Като казва “предузнати 
хора,” Петър има предвид същото нещо както Павел с думите “избран остатък” от 
множество, което лъжливо си приписва Божието име. В друг текст, за да подтисне 
празното самохвалство на онези, които, макар и очите им да са под покривало, в своя 



мироглед си приписват първо място сред праведните, Павел казва, “Господ познава 
Своите Си” (2 Тим. 2:19). Накратко, с тези думи той разграничава два вида хора, 
единият състоящ се от целия род на Авраам, а другите хора отделени от този род, и 
макар да са скрити от човешкия поглед, все пак са открити за Божиите очи. И няма 
съмнение, че той е взел стиха от Мойсей, който заявява, че Бог ще покаже милост към 
когото Му е угодно (макар че говори на избрани хора, чието положение е очевидно 
равнопоставено); както ако каже, че в общото осиновяване е включена специална 
благодат, която Той дарява на някои като по-свято съкровище, и че няма нищо в общия 
завет, което да пречи това число хора да бъде изключено от обичайния ред. Тъй като по 
този начин Бог смята за угодно да раздава и да разполага свободно, Той изрично 
заявява, че единствената основа, на която ще покаже милост към едни, а не към други, е 
Неговото върховно благоволение; защото когато милостта се дарява на този, който 
иска, макар че наистина той не среща отказ, все пак или очаква, или отчасти придобива 
благоволение, цялата заслуга за което Бог приписва изцяло на Себе Си. 

(Отговори към противниците на тази основа на избора, който е също 
осъждение, 7-11) 

7. Свидетелството на Христос относно избора 

И така, нека върховният Съдия и Господар да отсъжда целия този въпрос. Като 
вижда такава закоравялост в Своите слушатели, че думите Му остават почти безплодни 
сред множеството, Той, за да премахне тази съблазън, възкликва, “Всичко, което Ми 
дава Бащата, ще дойде при Мен”; “И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, 
което Ми е дал, да не изгубя нищо” (Йоан 6:37, 39). Отбележете, че даването от Бащата 
е първата стъпка в нашето избавление в грижата и закрилата на Христос. Вероятно 
някой тук ще се обърне и ще възрази, че на Бащата принадлежат само и конкретно 
онези, които доброволно се предадат чрез вяра. Но единственото нещо, което Христос 
твърди, е, че дори отстъплението на огромни множества да разтърси света, пак Божието 
намерение ще остане твърдо, по-стабилно от самото небе, и че Неговият избор никога 
няма да се провали. За избраните се казва, че са принадлежали на Бащата още преди да 
ги е подарил на Своя единороден Син. Задава се въпросът дали са били Негови по 
естество? Не, били са чужденци, но Той ги прави Свои като ги избавя. Думите на 
Христос са твърде ясни, за да бъдат направени неясни с мъглите на дребнавите 
заяждания. “Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Бащата,” “Всеки, 
който е чул от Бащата и се е научил, идва при Мен” (Йоан 6:44, 45). Ако всички 
безразборно се прекланяха пред Христос, изборът щеше да бъде всеобщ; докато сега се 
вижда явно разграничение в малкия брой вярващи. Нашият Спасител, малко след като 
заявява, че учениците, които са Му дадени, са собственост на Бащата, добавя, “Не се 
моля за света, а за тези, които си Ми дал; защото те са Твои” (Йоан 17:9). От това става 
ясно, че в известен смисъл целият свят не принадлежи на своя Създател, освен когато 
благодатта не избави от проклятие, божествен гняв и вечна смърт някои, не много, 
които иначе биха погинали, докато оставя света на погублението, на което е обречен. 
Между другото, макар че Христос се застъпва като Посредник, все пак Той има заедно 
с Бащата правото да избира: “Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал” (Йоан 
13:18). Ако някой попита откъде ги е избрал, Той отговаря в други стихове, “от света”; 
и Той изключва света от Своите молитви, когато предава Своите ученици на Бащата 
(Йоан 15:19). Наистина, трябва да твърдим, когато Той заявява, че знае кои е избрал, 
първо, че това означава само някои хора от човешкия род; и второ, че те не са отличени 
чрез качествата на техните добродетели, а чрез небесно постановление. 



От това следва, че тъй като Христос прави Себе Си начинател на избора, никой 
от тях не се отличава със своя собствена сила или способност. Когато на друго място 
изброява Юда сред избраните, макар че е дявол (Йоан 6:70), Той говори само за 
апостолското служение, което макар да е ярка изява на Божието благоволение (както 
Павел така често го признава относно себе си), не съдържа само по себе си надеждата 
за вечното спасение. Следователно Юда, когато вероломно отхвърли служението на 
Апостол, може да е бил по-лош и от дявол; но никой от тези, които Христос веднъж е 
присадил в Своето тяло, няма да бъде оставен да погине, защото като осигурява 
тяхното спасение, Той ще извърши това, което е обещал; тоест, да упражнява 
божествена сила, по-велика от всичко (Йоан 10:28). Защото когато казва, “Опазих ги, и 
нито един от тях не погина, освен сина на погибелта” (Йоан 17:12), изразът, макар да 
съдържа преднамерен парадокс, въобще не е неясен. Обобщението е, че Бог чрез 
благодатно осиновяване формира онези, които иска да има за синове; но вътрешната 
причина е в Него самия, защото Той действува според Своето тайно благоволение. 

8. Бащите на Църквата, особено Августин, относно Божието “предузнание” 

Но Амвросий, Ориген и Йером са били на мнение, че Бог раздава Своята 
благодат сред хората според както Той предвижда, че хората ще я употребяват. Може 
да се добави, че за известно време Августин също е бил на това мнение; но след като 
постига голям напредък в познаването на Писанието, той не само се отмята от него като 
очевидно лъжливо, но и умело го опровергава (August. Retract. Lib. 1, c. 13). Нещо 
повече, след отмятането, когато вижда пелагианците да постоянствуват в тази заблуда, 
той казва, “Кой няма да се учуди, че Апостолът е пропуснал да направи тази най-умела 
забележка? Защото след като заявява едно най-тревожно твърдение относно онези, 
които още не са били родени, и след това сам си задава въпрос като възражение, 
‘Тогава какво? Да речем ли, че има неправда у Бога?’, той е имал възможността да 
отговори, че Бог е предвидил заслугите на двамата; но той не казва това, а се позовава 
на Божията справедливост и милост” (August. Epist. 106, ad Sixtum). И в друг текст, 
след като изключва всякакви заслуги преди избора, той казва, “Със сигурност няма 
място за празния аргумент на онези, които защитават Божието предузнание против 
Божията благодат, и според това твърдят, че ние сме били избрани преди създанието на 
света, защото Бог бил предузнал, че ще бъдем добри, а не защото Той самият ще ни 
направи добри. Това не е езикът на Този, Който казва, ‘Не вие избрахте Мен, а Аз 
избрах вас’ (Йоан 15:16). Защото ако Той ни беше избрал защото е предузнал, че ще 
бъдем добри, в същото време щеше да предузнае, че ние ще изберем Него” (August. in 
Joann. 8, виж също нататък в текста). Нека свидетелството на Августин да говори на 
тези, които съзнателно приемат авторитета на Бащите: макар че Августин твърди, че не 
се различава от другите, а показва чрез ясно свидетелство, че разликата, която 
пелагианците жлъчно представят като аргумент против него, не е основателна. Защото 
той цитира от Амвросий, (Lib. de Praedest. Sanct. cap. 19), “Христос призовава онези, 
към които има милост.” И отново, “Ако Му е било угодно, щеше да ги направи вярващи 
вместо невярващи; но Бог призовава онези, които благоволява да призове, и прави 
вярващи които ще.” Ако решим да направим цял том от Августин, би било лесно да 
покажем на читателя, че нямам причина да използвам други думи освен неговите; но не 
желая да го обременявам с отегчителни представления. 

Но и ако приемем, че Бащите не са говорили така, нека да обърнем внимание на 
самия предмет. Повдигнат е един труден въпрос, а именно, Дали Бог е бил справедлив в 
това да дари Своята благодат на определени индивиди? Павел можеше веднага да 



отговори на този въпрос като каже, че Бог е гледал на делата. Защо не го прави? Защо 
продължава да използва език, който го оставя изложен на същата трудност? Защо, ако 
не е фактът, че не би било правилно да го каже? Няма неяснота от страна на Святия 
Дух, когато говори чрез неговата уста. Затова той отговаря недвусмислено, че Бог 
благоволи в Своите избрани, защото така Му е угодно, и показва милост, защото така 
Му е угодно. Защото думите, “Ще покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля 
когото ще пожаля” (Изх. 33:19), са със същия смисъл, както ако се каже, Бог е 
подтикнат към милост единствено поради това, че Му е било угодно да покаже милост. 

Следователно, изявлението на Августин остава вярно. Божията благодат не 
намира хората подходящи за спасение, а ги прави такива. 

9. Изборът е свързан с Божието “предузнание” на човешките заслуги 
дотолкова, доколкото незаслужената благодат прави такива заслуги възможни 

Също не трябва да бъдем смущавани от хитростите на Тома Аквински, че 
предузнаването на заслугите е причината за предопределението, наистина не по 
отношение на предопределящото действие, но че може да се нарече така от наша 
страна, а именно, по отношение на конкретна оценка на предопределението; както 
когато се казва, че Бог предопределя човека за слава според неговите заслуги, 
доколкото е постановил да му подари благодат, чрез която Той заслужава слава. Защото 
тъй като Господ иска от нас да не виждаме в избора нищо друго освен само Неговата 
доброта, надменно увлечение би било някой да желае да види повече от това. Но ако 
трябваше сега да съдим хитростта, не би било трудно да опровергаем софистиката на 
Тома Аквински. Той твърди, че в известен смисъл избраните са предопределени за 
слава според техните заслуги, защото Бог е предопределил да им даде благодатта, чрез 
която те заслужават слава. Какво ще стане, ако аз, противно на това, възразя, че 
предопределението към благодат е подчинено на избора към живот, и следва като 
негова слугиня; тази благодат е предопределена за онези, на които Господ преди това е 
предопределил притежаването на славата, като е благоволил чрез избора да доведе 
Своите деца до оправдание? Защото от това ще следва, че предопределението към слава 
е причината за предопределението към благодат, а не обратното. Но нека да прекратим 
тези спорове като излишни за онези, които смятат, че в Божието Слово има достатъчно 
мъдрост за тях. Защото правилно е казано от един древен църковен писател, че онези, 
които приписват Божия избор на заслугите, мъдруват отвъд позволеното (Ambrose. De 
Vocat. Gentium, lib. 1, c. 2). 

10. Божията покана е към всички, но изборът е за определени хора 

Някои възразяват, че Бог би бил непоследователен със Себе Си, ако поканва 
всички хора без разграничение, а избира само някои. Така, според тях, универсалността 
на обещанието унищожава разграничението на специалната благодат. Някои умерени 
хора говорят по този начин, не толкова с цел да подтиснат истината, колкото за да 
избегнат затрудняващи въпроси и да обуздаят любопитството. Намерението е 
похвално, но целта по никакъв начин не трябва да бъде одобрявана, тъй като 
притворството никога не може да бъде извинено. Отново, в онези, които изявяват 
своята заядливост, виждаме само злобни клевети или позорни заблуди. 

Вече съм обяснил, и след малко отново ще повторя начина, по който Писанието 
примирява двете неща, а именно, че чрез външното проповядване всички са призовани 



към вяра и покаяние, и все пак Духът на вярата и покаянието не е даден на всички. Но 
идеята, която те възприемат, аз отричам като лъжлива в две отношения: Че Този, Който 
заплашва, че когато вали в един град, а ще има суша в друг (Амос 4:7); и заявява в друг 
текст, че ще има глад за Словото (Амос 8:11), не поставя Себе Си под непроменимо 
задължение да призовава всички еднакво. И Този, Който, забранявайки на Павел да 
проповядва в Азия, и отвеждайки го от Витиния, го пренася до Македония (Деян. 16:6), 
показва, че на Него принадлежи да разпределя съкровищата както Му е угодно. Но чрез 
Исая Той още по-ясно показва как определя обещанията за спасение специално на 
избраните (Ис. 8:16); защото заявява, че Негови ученици ще бъдат само те, а не общо 
целият човешки род. Откъдето става ясно, че учението за спасението, за което се казва, 
че е отделено само за децата на Църквата, бива оскърбявано, когато се представя като 
ефективно достъпно за всички. Засега ще е достатъчно да отбележим, че макар Словото 
на Благовестието да е отправено общо към всички, все пак дарът на вярата е само за 
някои. Исая разкрива причината, като казва, че Господната мишца не се е открила на 
всички (Ис. 53:1). Ако беше казал, че Благовестието бива злобно и извратено осъждано, 
защото много хора упорито отказват да слушат, може би ще има някакво основание за 
това всеобщо призоваване. Но целта на Пророка не е да смекчава вината на хората, 
когато заявява, че източникът на тяхната слепота е, че Бог не благоволява да им открие 
Своята мишца; той само ни напомня, че тъй като вярата е специален дар, напразно това 
външно учение звучи в ухото. Но аз бих искал да науча от тези учители дали само 
проповядването или вярата е това, което прави хората да бъдат Божии синове. 

Определено когато се казва, “А на ония, които Го приеха, даде право да станат 
Божии деца, на тия, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12), пред нас не се представя 
една объркана тълпа, а се дава специално място на вярващите, които са “родени не от 
кръв, нито от плътска похот, нито от човешко желание, но от Бога.” 

Но се казва, че има взаимно съгласие между вярата и Словото. Това е така, 
където има вяра. Но не е ново нещо за семето да пада сред тръни или на камъни; не 
само защото мнозинството видимо е бунтовно против Бога, но защото всички не са 
надарени с очи и уши. Тогава може ли смислено да се каже, че Бог призовава, макар да 
знае, че призваните няма да дойдат? Нека Августин да отговори вместо мен: “Ще 
спорите ли с мен? Удивете се заедно с мен и възкликнете: О, дълбочина! Нека да се 
съгласим в страхопочитание, за да не погинем в заблудата” (August. De Verb. Apost. 
Serm. 11). Нещо повече, ако изборът е, както Павел заявява, баща на вярата, аз връщам 
аргумента и твърдя, че вярата не е обща, тъй като изборът е специален. Защото от 
последователността от причини и следствия, когато Павел казва, че Бащата “в Христос 
ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; като ни е избрал в 
Него преди създанието на света” (Еф. 1:3, 4), лесно може да се заключи, че тези 
богатства не са били общи за всички, защото Бог е избрал само когото ще. И причината 
в друг текст да препоръчва вярата на избраните е да предпази всеки човек от 
предположението, че придобива вяра от своето собствено естество; тъй като 
единствено на Бога принадлежи славата свободно да просвещава онези, които преди 
това е избрал (Тит 1:1). Защото добре е казано от Бернар, “Неговите приятели чуват 
какво Той им казва, Не бойте се, малко стадо: На вас е дадено да знаете тайните на 
Царството. Кои са тези? Онези, които той е предузнал и предопределил да бъдат 
съобразени с образа на Неговия Син. Той е изявил Своето велико и тайно намерение. 
Господ познава Своите Си, но това, което е било познато на Бога, беше изявено на 
хората; и наистина, Той не благоволява да даде участие в тази голяма тайна на други, 
освен на тези, които е предузнал и предопределил да бъдат Негови” (Bernard. Ad 



Thomas Praepos. Benerlae. Epist. 107). Малко след това той заключава, “Милостта на 
Господа е от века до века върху онези, които Му се боят; от века чрез 
предопределението, до века чрез прославянето, едното няма начало, другото няма 
край.” Но защо да цитираме Бернар като свидетел, когато от устата на нашия Господар 
чуваме, “Не, че е видял някой Бащата, освен Онзи, Който е от Бога” (Йоан 6:46)? Чрез 
тези думи Той показва, че всички, които не са родени от Бога, са заслепени от блясъка 
на Неговото сияние. И наистина, правилно е да се свързва вярата с избора, ако й се дава 
второто място. Този ред е ясно изразен от нашия Спасител в тези думи, “Това е волята 
на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо. . . . Това е 
волята на Баща Ми: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот” 
(Йоан 6:39, 40). Ако искаше всички хора да бъдат спасени, Той би назначил Своя Син 
за техен Пазител, и би присадил всички в Неговото тяло чрез свещената връзка на 
вярата. Сега е ясно, че вярата е особен белег на бащинска любов, запазен за синовете, 
които е осиновил. Затова Христос на друго място казва, че овцете следват овчаря, 
защото познават гласа му, но няма да следват чужд човек, защото не познават чуждия 
глас (Йоан 10:4). Но откъде идва това разграничение, ако не е от това, че техните уши 
са били отворени от Бога? Защото никой човек не прави сам себе си овца, а бива 
формиран от небесната благодат. И защо Господ заявява, че нашето спасение винаги 
ще бъде сигурно и твърдо, ако не е защото е пазено от непобедимата Божия сила (Йоан 
10:29)? Така Той заключава, че невярващите не са от Неговите овце (Йоан 10:16). 
Причината е, че те не са сред числото на онези, които, както Господ обеща чрез Исая, 
ще бъдат Негови ученици. Нещо повече, тъй като текстовете, които цитирах, 
предполагат устояване, те са също свидетелство за непроменимостта на избора. 

11. Отхвърлянето също става не на основата на дела, а единствено според 
Божията воля 

Сега стигаме до осъдените, за които Апостолът също говори (Рим. 9:13). Защото 
както Яков, който без да е заслужил нищо чрез добри дела, е приет в благоволение; 
така Исав, без да е замърсен от някакво престъпление, е намразен. Ако обърнем нашия 
поглед към делата, ще обвиним Апостола, че не е успял да види самото нещо, което е 
толкова ясно за нас. Нещо повече, има окончателно доказателство за това, че не е го е 
видял, тъй като изрично настоява, че още преди да са направили нещо добро или зло, 
единият е бил избран, а другият отхвърлен, за да докаже, че основанието за Божието 
предопределение не е в дела. Тогава, след като започва възражението, “Има ли 
неправда у Бога?” вместо да използва това, което би изглеждало най-сигурна и най-ясна 
защита на Неговата справедливост, а именно, че Бог е възмездил Исав според неговото 
нечестие, той се задоволява друго решение, а именно, че осъдените биват специално 
издигнати, за да се изяви в тях Божията слава. Накрая, той заключава, че Бог показва 
милост към когото показва, и когото иска закоравява (Рим. 9:18). Виждате как той 
отнася и двете единствено към Божието решение. Следователно, ако не можем да 
припишем никаква друга причина за Неговия дар на милост към Неговите хора, освен 
че така Му е било угодно, нито ще имаме някаква друга причина за осъждането на 
другите освен Неговата воля. Когато за Бога се казва, че показва милост или закоравява 
когото ще, на хората се напомня, че не трябва да търсят никаква причина извън 
Неговата воля. 

   



Глава Двадесета и Трета 

23. ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ ОБВИНЕНИЯ, 
С КОИТО ТОВА УЧЕНИЕ ВИНАГИ Е БИЛО НЕСПРАВЕДЛИВО 
НАТОВАРВАНО 

Тази глава се състои от четири части, които опровергават главните възражения 
против това учение, и различните доводи и противоречия, основани на тези 
възражения. Те са предхождани от опровержение на онези, които вярват в избора, но 
отричат отхвърлянето, р. 1. Следват, 

I. Опровержение на първото възражение срещу учението за избора и 
отхвърлянето, р. 2-5.  

II. Отговор на второто възражение, р. 6-9.  
III. Опровержение на третото възражение, р. 10, 11.  
IV. Опровержение на четвъртото възражение; към него е добавено полезно и 

необходимо предупреждение, р. 12-14.  

Раздели. 

1. Заблудата на онези, които отричат отхвърлянето.  
1. Противопоставяне между избора и отхвърлянето.  
2. Онези, които отричат отхвърлянето, надменно спорят с Бога, пред Чиито 

съдби дори ангелите се прекланят.  
3. Те мърморят против Бога, когато Той разкрива своите намерения на 

Апостола. Възражение и отговор. Текст от Августин.  
2. Първо възражение, а именно, че Бог не е справедлив да се чувствува оскърбен от 

онези, които осъжда на погубление без тяхна вина. Първи отговор, от 
разглеждането на Божията воля. Естеството на тази воля и как тя трябва да бъде 
разглеждана.  

3. Втори отговор. Бог не дължи нищо на човека. Неговата омраза към онези, които 
са покварени от греха, е напълно справедлива. В своята съвест отхвърлените са 
убедени в справедливото Божие осъждение.  

4. Противоречие, а именно, че изглежда като че ли отхвърлените са отредени да 
грешат. Отговор. Думите на Апостола защитени против клевета.  

5. Отговор, потвърден от авторитета на Августин. Пример. Текст от Августин.  
6. Възражение, че Бог не трябва да вменява греховете, направени неизбежни от 

Неговото предопределение. Първи отговор, от древните автори. Той не е 
правилен. Втори отговор, също грешен. Трети отговор, предложен от Вала, 
който е добре обоснован.  

7. Възражение, че Бог не е постановил Адам да погине чрез своето падение, 
опроверган по множество причини. Един добър текст от Августин.  

8. Възражение, че нечестивите погиват според Божието позволение, не воля. 
Отговор. Благочестиво увещание.  

9. Възражение и отговор.  
10. Възражение, че според учението за предопределението Бог гледа на лице. 

Отговор.  
11. Възражение, че грешниците трябва да бъдат наказвани еднакво, иначе Божията 

справедливост е пристрастна. Отговор. Потвърден от текстове от Августин.  



12. Възражение, че учението за предопределението произвежда високомерна 
самонадеяност и безбожие. Различни отговори.  

13. Друго възражение, основано на предишното. Отговор. Учението за 
предопределението трябва да бъде проповядвано, а не да бъде подминавано с 
мълчание.  

14. Как то трябва да се проповядва и да се довежда до хората. Обобщение на 
правилното учение за предопределението, от Августин.  

(Отхвърлянето съпътствува избора и е действие на Божията воля, 1-3) 

1. Избор, но не отхвърляне? 

Човешкият ум, когато чуе това учение, не може да въздържи своето 
раздразнение, но се бунтува и гневи като че ли е събуден от звука на тръба. 

Мнозина, които твърдят, че имат желание да защитят Божеството от 
несправедливо обвинение, признават учението за избора, но отричат, че някой човек 
може да бъде отхвърлен (Bernard. In Die Ascensionis, Serm. 2). Те правят това от 
невежество и инфантилност, тъй като не може да има избор без да има и обратното, 
отхвърляне. Казва се, че Бог отделя онези, които осиновява за спасение. Би било най-
нелепо да кажем, че Той приема другите случайно, или че те чрез своето трудолюбие 
придобиват това, което изборът сам по себе си дава на някои. Следователно, онези, 
които Бог подминава, Той ги отхвърля, и то не по друга причина, а защото е благоволил 
да ги изключи от наследството, което е предопределил за Своите деца. Нито е 
възможно да търпим надменността на хората, които отказват да бъдат обуздавани от 
Божието Слово по отношение на Божията неизследима наредба, пред която дори 
ангелите се прекланят. Вече ни казано, че закоравяването е също толкова под пряката 
Божия власт, колкото е и милостта. Павел не се труди усилено да защитава Бога с лъжа, 
както правят онези, които вече споменах; той само ни напомня, че не е законно за 
творението да спори със своя Създател. Тогава как онези, които отказват да признаят, 
че хората биват отхвърляни от Бога, ще обяснят следните думи на Христос? “Всяко 
растение, което Моят небесен Баща не е насадил, ще се изкорени” (Мат. 15:13). Ясно 
им се казва, че всички, които небесният Баща не е благоволил да насади като святи 
дървета в Своята градина, са обречени и посветени на погубление. Ако отричат, че това 
е белег за отхвърляне, тогава няма нищо, което да може да им се докаже, колкото и 
ясно да е. 

Ако все още продължават да мърморят, нека с трезва вяра да се задоволим с 
увещанието на Павел, че не може да има основание за оплакване, че Бог, “при все че е 
искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение 
съдовете на гнева Си, приготвени за погибел, и за да изяви богатството на славата Си 
над съдовете на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава” (Рим. 9:22, 23). 
Нека моите читатели да отбележат, че Павел, за да отсече всяка основа за мърморене и 
злословие, приписва върховна власт на гнева и могъществото на Бога; защото би било 
несправедливо тези дълбоки съдби, които надхвърлят всяка наша възможност да ги 
обхванем, да бъдат подчинени на нашата преценка. Би било лекомислено за нашите 
противници да отговорят, че Бог не отхвърля напълно онези, които търпи в Своята 
щедрост, но остава в очакване относно тях, ако случайно се покаят; като че ли Павел 
представя Бога като търпеливо очакващ обръщането на онези, които той описва като 
направени за погибел. Защото Августин, като умело обяснява този текст, казва, че 



където властта е свързана с търпение, Бог не позволява, а управлява (August. Cont. 
Julian., Lib. 5, c. 5). Те също казват, че не без причина се казва за съдовете на гнева, че 
са приготвени за погубление, и за Бога се казва, че е приготвил съдовете за милост, 
защото по този начин похвалата за спасението се приписва на Бога, докато вината за 
погублението се хвърля върху онези, които сами го довеждат върху себе си. Но дори и 
да приема, че чрез различни форми на изразяване Павел смекчава силата на едната 
част, от това по никакъв начин не следва, че той прехвърля приготвянето за погубление 
на някаква друга причина освен тайното Божие намерение. Всъщност, това се твърди в 
предхождащите стихове, където се казва, че Бог е издигнал Фараона и че закоравява 
когото ще. От това следва, че причината за закоравяването е скритото Божие 
намерение. Аз най-малкото съм съгласен с Августин, че когато Бог прави овце от 
вълците, той ги образува наново чрез могъщото действие на благодатта, за да може 
тяхната закоравеност да бъде пречупена, и че не обръща упоритите, защото не 
упражнява такава силна благодат, която има на Свое разположение, ако иска да я 
използва (August. De Praedest. Sanct., Lib. 1, c. 2). 

(Първо възражение: учението за избора прави Бога тиранин, 2-3) 
2. Божията воля е правило за правдата 

Тези бележки биха били напълно достатъчни за благочестивите и смирените, за 
тези, които си спомнят, че са само хора. Но тъй като са много видовете богохулства, 
които тези злобни кучета отправят против Бога, доколкото е възможно, ще дадем 
отговор на всяко едно от тях. 

Глупците намират множество основания да спорят с Бога, като че ли Той може 
да бъде предмет на техните обвинения. Първо, те питат защо Бог е гневена на Своите 
създания, които не са Го наскърбили с никакво първоначално престъпление; защото да 
предаде на погубление когото прилича повече на прищявка на тиранин, отколкото на 
справедлива присъда на съдия; и следователно има основание да спорим с Бога, ако 
хората биват предопределяни на вечна смърт само заради Неговото удоволствие, без да 
са го заслужили. Ако понякога такива мисли влизат в ума на благочестивите, те ще 
бъдат достатъчно подготвени да ги подтиснат, като разсъдят колко грешно е да 
настояваме да познаваме причините за Божията воля, тъй като самата тя е причината за 
всичко, което съществува, и така трябва да бъде. Защото ако имаше някаква причина за 
Неговата воля, трябва да има и нещо, което да я предшествува, и към което тя е 
добавена; но би било безбожно да си представим това. Божията воля е върховното 
правило за правдата, така че всичко, което Бог желае, трябва да бъде счетено за 
праведно само заради факта, че Той го желае. Следователно, когато някой попита защо 
Господ е направил това, ние трябва да отговорим, защото Му е било угодно. Но ако 
продължите по-нататък да питате защо Му е било угодно, вие питате за нещо по-голямо 
и по-върховно от Божията воля, а не може да се намери нищо такова. Затова нека 
човешкото нахалство да замълчи и да престане да търси нещо, което не съществува, за 
да не би да пропусне това, което съществува. Според мен това би било достатъчно за да 
възпре всеки, който иска със страхопочитание да съзерцава Божиите тайни. Срещу 
безочието на нечестивите, които не се колебаят открито да богохулствуват, Бог ще 
защити Себе Си достатъчно чрез Своята правда и без нашата помощ, когато лиши 
тяхната съвест от всички възможности за избягване, постави ги под изобличение и ги 
направи да почувствуват вината си. 



Ние, обаче, не одобряваме измислицата за абсолютната тирания, която трябва да 
бъде смятана за гнусотия от нас, тъй като е езически възглед. Ние не си въобразяваме, 
че Бог е беззаконен. Той е закон сам за Себе Си; защото, както Платон казва, хората, 
живеещи под влиянието на алчността, имат нужда от закон; но Божията воля не само е 
свободна от всякакъв порок, но е върховният стандарт за съвършенство, закон за 
всички закони. Но ние отричаме, че Бог е задължен да дава отчет за Своите действия; и 
нещо повече, отричаме, че от нашите си способности сме подготвени да отсъдим в 
такъв случай. Следователно, когато сме изкушавани да отиваме по-далеч отколкото е 
позволено, нека това съображение да ни възпира, че Бог “ще бъде оправдан, когато 
говори, и непорочен, когато съди” (Пс. 51:4). 

3. Бог е справедлив към отхвърлените 

Така Бог може да укроти Своите врагове чрез мълчание. Но за да не им 
позволим да се присмиват безнаказано на Неговото свято име, когато ни бъдат зададени 
такива въпроси, “Защо Бог от началото е предопределил някои за смърт, когато, като не 
са съществували още, не биха могли да заслужат смъртна присъда?,” нека в отговор да 
запитаме, “Какво си въобразявате, че Бог дължи на човека, ако е счел за угодно да го 
оценява според Своето собствено естество?” Тъй като всички ние сме опорочени от 
греха, не можем да бъдем друго освен омразни на Бога, и това е не поради тиранична 
жестокост, а поради най-строга справедливост. Но ако всички, които Бог предопределя 
на смърт, по естество заслужават смъртна присъда, каква е несправедливостта, от която 
те се оплакват? 

Дори всички синове на Адам да дойдат и да спорят и протестират против своя 
Създател, защото по Неговото вечно провидение още преди раждането си са обречени 
на вечна погибел, когато Бог започне да ги изследва, какво ще произнесат срещу такава 
защита? Ако всички са взети от извратено естество, не е странно, че всички подлежат 
на осъждение. Следователно, нека да не обвиняват Бога в несправедливост, ако чрез 
Неговите вечни съдби са обречени на смърт, към която ги тласка тяхното собствено 
естество, независимо дали го желаят или не. От това става явно колко е извратена тази 
страст към мърморене, когато целенасочено прикриват причината за осъждение, която 
са принудени да признаят в себе си, за да хвърлят вината върху Бога. Но дори и да 
трябва да изповядам стотици пъти, че Бог е начинателят (и определено Той е), с това не 
се изличава тяхната вина, която, написана върху техните съвести, постоянно представя 
себе си пред техните собствени очи. 

(Божията справедливост не подлежи на разпит от нас, 4-7) 

4. Божията наредба е скрита в Неговата справедливост 

Те отново възразяват, “Не са ли хората предопределени чрез Божията наредба на 
тази извратеност, която сега се издига като причина за осъждението? Ако е така, когато 
те погиват в своята извратеност, те всъщност понасят наказание за това бедствие, в 
което Адам е паднал според Божието предопределение, и е повлякъл със себе си своето 
потомство. Следователно, не е ли Бог несправедлив като жестоко се подиграва със 
Своите създания?” Аз признавам, че чрез Божията воля всички синове на Адам са 
паднали в това нещастно състояние, в което са сега; и именно това казах от началото, 
че трябва винаги да се връщаме към благоволението на Божията воля, причината за 
което Той е скрил в Себе Си. Но от това не следва, че Бог подлежи на такова 



обвинение. Защото ние ще отговорим заедно с Павел със следните думи, “Но, човече, 
ти кой, че да отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е 
направил: Защо си ме така направил? Или грънчарят няма власт над глината, с част от 
същата буца да направи съд за почит, а с друга част съд за непочит?” (Рим. 9:20, 21). 

Те ще отрекат, че така Божията справедливост наистина е защитена, и ще 
претендират, че ние искаме да избегнем отговора, както обикновено правят хората, 
които нямат добър отговор. Защото какво друго се казва тук, освен че Божията сила не 
може да бъде възпряна, така че Той може да прави каквото ще? Но има нещо много 
повече от това. Защото каква причина може да е по-силна от това, че ни е заповядано да 
размишляваме кой е Бог? Как може Този, Който е Съдията на света, да извърши 
някаква неправда? Ако по право на Божието естество принадлежи да съди, Той трябва 
по естество да обича справедливостта и да мрази несправедливостта. Затова Апостолът 
не прибягна до отклоняване на въпроса, като че ли е поставен пред непреодолима 
трудност; той само показа, че действието на Божествената справедливост е твърде 
високо, за да бъде преценявано чрез човешки мерки, нито обхваната чрез слабия 
човешки разум. И наистина, Апостолът признава, че в Божиите съдби има дълбочина, в 
която биха потънали всички човешки умове, ако се опитат да проникнат през нея. Но 
той също показва колко неподобаващо е да се свеждат Божиите дела до такъв закон, че 
да си позволяваме да ги осъждаме веднага когато не съвпаднат с нашата собствена 
логика. Има една известна поговорка на Соломон (която обаче твърде малко хора 
разбират), “Великият Бог, Който е образувал всички неща, награждава безумните и 
награждава престъпниците” (Пр. 26:10).2 Защото той говори за величието на Бога, 
Чието благоволение е да нанася наказание на безумните и престъпниците, и не 
благоволи да им дарява Своя Дух. Чудовищно увлечение за хората е да се опитват да 
подчиняват това, което е безгранично, на малката мяра на своя разум. Павел нарича 
“избрани” ангелите, които са запазили своята чистота. Ако тяхното устояване се дължи 
на Божието благоволение, бунтът на другите доказва, че те са изоставени. Не може да 
се приведе друга причина за това освен отхвърлянето, което е скрито в тайното Божие 
намерение. 

5. Трябва да се покланяме покорно пред Божията скрита наредба, а не да я 
изследваме 

Сега, ако някой Манес или Целестин излязат напред, за да обвиняват Божието 
Провидение (виж р. 8), аз заедно с Павел казвам, че то не може да бъде обхванато, 
защото поради своето величие далеч надхвърля нашето разбиране. Има ли в това 
странно или противоречиво? Бихме ли ограничили Божията сила дотам, че да не може 
да направи нищо повече от това, което нашият ум може да обхване? Казвам заедно с 
Августин, че Господ е създал онези, както непроменимо е предузнал, че ще отидат в 
погибел, и го е направил, защото така е поискал. Не ни подобава да питаме защо го е 
поискал, тъй като не можем да го обхванем, нито подобава дори да повдигаме въпроса 
за справедливостта на Божията воля. Когато говорим за нея, ние говорим за върховния 
стандарт за справедливост (виж August. Ep. 106). Но когато имаме справедливостта 
пред очите си, защо да говорим за несправедливост? Следователно, нека не се 
срамуваме да следваме примера на Павел и да им затваряме устата. Винаги, когато си 
                                                            
2 В българския протестантски превод този стих казва, “Като стрелец, който безогледно наранява 
всички, така е оня, който условя безумен, или оня, който условя скитници.” Еврейският текст е 
труден за превеждане, поради което различните версии дават широко многообразие от 
преводи на този стих. Бел. прев. 



позволяват да се заяждат, нека да започнем да повтаряме: Кои сте вие, нещастници, че 
да отправяте обвинение против Бога само защото Той не снижава величието на Своето 
дело до вашите оскъдни способности? Като че ли всяко нещо, което е скрито от плътта, 
трябва да е грешно? Силата на Божествените съдби ви е известна от очевидния опит. 
Знаете, че те са наречени “бездна голяма” (Пс. 36:6). И така, вижте слабостта на вашите 
умове и кажете дали те могат да обхванат Божиите постановления. Защо тогава трябва 
в безразсъдно любопитство да се хвърляте в бездна, за която самият разум ви казва, че 
ще донесе вашето погубление? Защо поне малко не се възпирате от това, което книгата 
Йов, както и пророческите книги заявяват относно неизследимата мъдрост и страшното 
могъщество на Бога? Ако вашият ум е затруднен, не отказвайте да приемете съвета на 
Августин, “Ти си човек, и очакваш отговор от мен; но аз също съм човек. Затова нека и 
двамата да послушаме онзи, който казва, ‘Кой си ти, човече?’ Вярващото незнание е 
по-добро от самонадеяното познание. Търсиш заслуги; но ще намериш само наказание. 
‘О, дълбочина!’ Петър се отрича, разбойникът повярва. ‘О, дълбочина!’ Искаш да 
знаеш причината? Аз ще треперя от дълбочината. Ти изследвай, аз ще се удивявам; ти 
спори, аз ще вярвам. Аз виждам дълбочината; не мога да измеря дълбочината. Павел 
намери покой, защото прие удивлението. Той нарича Божиите съдби ‘неизследими’; а 
ти искаш да ги изследваш? Той казва, че Неговите пътища са ‘незнайни,’ а ти искаш да 
ги откриеш?” (August. De Verb. Apost. Serm. 20). Няма да спечелим нищо, ако 
продължаваме нататък. Защото нито Господ ще задоволи заядливостта на тези хора, 
нито има нужда от друга защита освен тази, която използва чрез Своя Дух, Който 
говори чрез устата на Павел. И ние преставаме да говорим добре тогава, когато 
преставаме да говорим с Божиите думи. 

6. Второ възражение: Учението за избора отнема вината и отговорността от 
човека 

Безбожието започва друго възражение, което обаче не се стреми толкова да 
обвинява Бога, колкото да извинява грешника; макар че този, който е осъден от Бога 
като грешник, не може в крайна сметка да бъде оправдан без това да обвини Съдията. 
Ето какъв е подигравателният език, който използват просташките езици: Защо Бог 
обвинява хората за неща, неизбежността на които е наложена върху тях от Неговото 
предопределение? Какво могат те да направят? Могат ли да се борят с Неговите 
наредби? Би било напразно да се опитват, тъй като не е възможно да успеят. 
Следователно, не е справедливо да бъдат наказвани за неща, главната причина за които 
е в Божието предопределение. Тук ще се въздържа от защитата, до която обикновено 
прибягват църковните автори, че няма нищо в Божието предузнание, което да Му 
попречи да осъди човека като грешник, тъй като злините, които предвижда, са на 
човека, а не Негови собствени. Това няма да спре клеветника, който все пак ще 
настоява, че ако иска, Бог може да предотврати злините, които е предвидял, и ако не го 
е направил, тогава с предопределено намерение е създал човека именно за да действува 
така на земята. Но ако чрез Божието провидение човекът е създаден с естество да 
върши след това нещата, които върши, тогава това, което той не може да избегне, и 
което е принуден да прави поради Божията воля, не може да му се вменява за 
престъпление. И така, нека да видим какъв е правилният метод за справяне с тази 
трудност. Първо, всички трябва да признаят това, което Соломон казва, “Господ е 
направил всяко нещо за Себе Си, дори и нечестивия за деня на злото” (Пр. 16:4). И 
така, тъй като наредбата на всичко е в Божиите ръце, тъй като Той разполага с живота и 
смъртта, Той нарежда всичко според Своето върховно намерение по такъв начин, че се 
раждат хора, които от утробата са определени на сигурна смърт, и с тяхната погибел Го 



прославят. Ако някой твърди, че Божието провидение не налага върху тях неизбежност, 
а по-скоро Той ги е създал в това естество, защото е предвидял тяхната бъдеща 
извратеност, той казва нещо, но не казва достатъчно. Наистина, древните автори 
понякога използват това решение, макар и с известно колебание. Схоластиците 
уповават на него така, като че ли то не може да бъде оспорено. Аз лично съм склонен 
да призная, че простото предузнание не налага неизбежност върху създанията; макар че 
някои не са съгласни с това, но твърдят, че то самото е причината за нещата. Но Вала, 
който иначе не е много подготвен в по въпросите на вярата, според мен възприема по-
умен и по-съобразителен възглед, когато показва, че спорът е излишен, тъй като и 
животът, и смъртта са действия на Божествената воля, а не на предузнание. Ако Бог 
просто предвижда човешките събития и не ги нарежда и разполага според както Му е 
угодно, може да има основание да повдигнем въпроса доколко Неговото предузнание 
достига до неизбежност; но тъй като Той предвижда нещата, които ще станат, просто 
защото е постановил те да станат по този начин, излишно е да спорим за 
предузнанието, като е очевидно, че всички неща стават по Неговото върховно 
намерение. 

7. Бог също е предопределил падението в греха 

Те отричат, че е казано с ясни думи, че Бог е постановил Адам да погине в своя 
бунт. Като че ли същият Бог, Който заявява в Писанието, че прави каквото ще, би 
могъл да направи най-благородното от своите създания без някакво специално 
предназначение. Те казват, че съобразно свободната воля той е трябвало да бъде 
архитекта на своето собствено щастие, че Бог не е постановил нищо друго освен да се 
отнася към него според неговите заслуги. Ако се приеме тази смразяваща измислица, 
къде ще бъде Божието всемогъщество, чрез което Той владее над всичко според Своето 
тайно намерение, от което зависи всяко нещо? Но независимо дали те са съгласни или 
не, предопределението е ясно изявено в потомството на Адам. Не е от естеството това, 
че загубиха спасението поради вината на един родител. Защо отказват да признаят по 
отношение на един човек това, което против волята си признават по отношение на 
целия човешки род? Защо поради заяждания да изгубят целия си труд? Писанието 
прогласява, че в единия всички са осъдени на вечна смърт. Тъй като това не може да 
бъде приписано на естеството, ясно е, че то се дължи на чудното Божие намерение. 
Много нелепо е тези достойни защитници на Божията справедливост да се опитват да 
забелязват комара, а да не виждат камилата. 

Отново питам, как става така, че падението на Адам въвлича безвъзвратно във 
вечна смърт толкова много народи с техните новородени деца, ако това не е било 
угодно на Бога? Тук дори най-бъбривите езици трябва да замълчат. Признавам, че 
наредбата е ужасна; и все пак е невъзможно да отричаме, че Бог е предузнал края на 
човека още преди да го направи, и го е предузнал, защото го определил чрез Своята 
наредба. Ако някой тук възразява против Божието предузнание, той го прави 
безразсъдно и неразумно. Кажете ми, защо трябва да обвиняваме небесния Съдия за 
това, че е знаел какво ще се случи? И така, ако има някакво основателно и 
правдоподобно възражение, то трябва да бъде насочено против предопределението. 
Нито трябва да изглежда нелепо когато казвам, че Бог не само предвидя падението на 
първия човек, и в него разрухата на неговото потомство; но също го нареди според 
Своето намерение. Защото както на Неговата мъдрост принадлежи да предузнава 
всички бъдещи събития, така на Неговото могъщество принадлежи да ги управлява и 
насочва със Своята ръка. Този въпрос, както и другите, е умело обяснен от Августин: 



“Нека да изповядаме с най-голямо желание, и да повярваме с най-голяма истинност, че 
Бог и Господ на всички неща, Който направи всичко много добро, както предузна, че от 
доброто ще възникне зло, и позна, че на неговата всемогъща доброта принадлежи да 
произведе добро от злото, вместо да не позволи злото да съществува, така и 
предопредели живота на ангели и на хора, че да покаже в него, първо, какво свободната 
воля може да направи; и второ, какво ползата от Неговата благодат и Неговите 
праведни съдби могат да направят” (August. Enchir. ad Laurent.). 

(Бог пожела, не само позволи, падението на Адам и отхвърлянето на 
осъдените, но справедливо, 8-11) 

8. Няма разлика между Божията воля и Божието позволение 

Тук те прибягват до разграничението между воля и позволение, като целта е да 
докажат, че нечестивите загиват само по Божието позволение, но не и воля. Но защо 
казваме, че позволява, ако не е защото желае? Наистина, има ли в самото нещо някаква 
вероятност, а именно, че човекът довежда смърт върху себе си само поради позволение, 
а не по Божието намерение? Като че ли Бог не е определил такова състояние за 
главното от Своите създания, каквото желае. Следователно няма да се поколебая 
просто да изповядам с Августин, че Божията воля е неизбежност, и че всяко нещо което 
Бог е пожелал, е неизбежно; точно както са неизбежни нещата, които Той е предвидил, 
че със сигурност ще станат (August. De Gen. ad Lit., Lib. 6, cap. 15). И така, ако за 
оправдание на себе си и на неправедните пелагианци, или манихеи, или анабаптисти, 
или епикурейци (защото именно с тези четири секти ние трябва да обсъждаме този 
въпрос) възразяват срещу неизбежността, чрез която са ограничени в следствие на 
Божественото предопределение, те не казват нищо, което да име смисъл по тази тема. 
Защото ако в оправдаването на избраните предопределението не е нищо друго освен 
раздаване на Божията справедливост, наистина тайно, но неподлежащо на обвинения, 
защото е сигурно, че предопределените за спасение не са достойни за него, също 
толкова е сигурно, че погублението на основата на предопределение е също напълно 
справедливо. Нещо повече, макар че тяхната погибел зависи от Божието 
предопределение, причината и естеството за него са вътре в тях самите. Първият човек 
съгреши, защото Господ реши, че така трябва; защо е решил така, не знаем. Но е 
сигурно, че е било справедливо, защото е решил, че по този начин ще бъде изявена 
Неговата слава. Когато чуете споменаване на Божията слава, разбирайте, че е включена 
и Неговата справедливост. Защото това, което заслужава похвала, трябва да е 
справедливо. Следователно, човекът греши според Божието предопределение, но греши 
по своя собствена вина. Малко преди това Господ заявява, че всичко, което е направил, 
е било много добро (Бит. 1:31). Тогава откъде идва извратеността на човека, която го 
прави да се бунтува против Бога? За да не си въобразява някой, че тя идва от 
сътворението, Бог изрично одобри това, което произлиза от самия Него. Следователно, 
нечестието на самия човек изврати чистото естество, което той получи от Бога, и 
неговата разруха доведе със себе си погибелта на цялото му потомство. Затова, нека в 
извратеността на човешкото естество да забележим видимата причина за осъждението 
(причина, която е по-разбираема за нас), вместо да изследваме скритата и напълно 
необхватна причина в Божието предопределение. Нека също не отказваме да подчиним 
нашата човешка преценка на безграничната Божия мъдрост, и да признаем 
недостатъчността на нашата преценка да обхване много от Божиите тайни. 
Невежеството за нещата, които не сме способни, или които не е законно да познаваме, е 
знание, докато желанието да ги познаем е лудост. 



9. Обобщение на опровержението на второто възражение 

Вероятно някой ще каже, че още не съм казал достатъчно, за да опровергая това 
богохулно оправдание. Признавам, че е невъзможно да попреча на безбожието да 
мърмори и възразява; но мисля, че казах достатъчно не само да отнема основанията, но 
също и поводите за хвърляне на обвинение върху Бога. Отхвърлените искат да извинят 
своите грехове като твърдят, че не са били способни да избягнат неизбежността на 
съгрешаването, особено защото такава неизбежност е наложена върху тях от Бога. Ние 
отричаме, че те могат да се оневинят по този начин, тъй като Божията наредба, чрез 
която се оплакват, че са обречени на погибел, е последователна с Божията 
справедливост – справедливост, която наистина е непозната за нас, но е напълно 
сигурна. От това заключаваме, че всяко зло, което те понасят, е наложено от напълно 
справедливия Божий съд. След това показахме, че говорят нелепо, когато търсейки 
произхода на своето осъждение, обръщат погледа си към скритите кътчета на Божието 
намерение и си затварят очите за истинската причина, покварата на човешкото 
естество. Те не могат да припишат тази поквара на Бога, защото Той сам 
свидетелствува за добротата на Своето създание. Защото макар че чрез вечното Божие 
провидение човекът е бил направен за бедствието, в което се намира, той е влязъл в 
него от собственото си естество, не от Бога, тъй като единствената причина за неговата 
погибел е неговото израждане от чистотата на неговото сътворяване в състояние на 
порочност и нечистота. 

10. Трето възражение: Учението за избора води до възгледа, че Бог гледа на 
лице 

Има трета нелепост, чрез която враговете на предопределението се опитват да го 
опозоряват. Тъй като ние приписваме изцяло на намерението на Божествената воля 
това, че онези, които Бог осиновява за наследници на Своето царство, са свободни от 
всеобщото погубление, те заключават, че Той гледа на лице; но Писанието категорично 
отрича това; и следователно, Писанието или си противоречи, или в избора се гледа на 
лице. Първо, смисълът, в който се казва, че Бог не гледа на лице, е различен от това, 
което те предполагат; тъй като понятието “лице” означава не “човек,” а онези неща, 
които като са видими в човека, или му осигуряват благоволение, благодат и 
достойнство, или обратното, произвеждат омраза, презрение и позор. От една страна, 
такива са богатство, състояние, власт, обществено и служебно положение, страна, 
красота и т.н.; от друга страна, бедност, нужда, нисък социален произход, мизерия, 
презряно положение и др. Затова Петър и Павел казват, че Господ не гледа на лице, 
защото не прави разлика между юдеин и грък; не прави националния произход основа 
за отхвърляне на един или приемане на друг (Деян. 10:34; Рим. 2:10; Гал. 3:28). Така 
Яков използва същите думи, когато заявява, че Бог не гледа на богатствата в Своя съд 
(Яков 2:5). В друг текст Павел също казва, че като съди, Бог не гледа дали човекът е 
роб или свободен (Еф. 6:9; Кол. 3:25). Няма нищо противоречиво в това, когато 
казваме, че според благоволението на Своята воля, без да гледа на заслуги, Бог избира 
онези, които иска за Свои деца, докато отхвърля и осъжда другите. 

Но въпросът може да получи и по-пълно обяснение (виж August. Epist. 115, и ad 
Bonif., Lib. 2, cap. 7). Пита се, как става така, че от двама, между които няма разлика в 
заслугите, Бог в Своя избор осиновява единия и подминава другия? Аз от своя страна 
питам, има ли нещо в този, който е осиновен, което да склони Бога към него? Ако се 
признае, че няма, ще следва, че Бог гледа не на човека, а е повлиян изцяло от Своята 



доброта да му направи добро. Следователно, когато Бог избира един и отхвърля друг, 
това се дължи не на някакво зачитане на човека, а изцяло на Божията милост, която е 
свободна да се изявява и да действува когато и където Му е угодно. Защото на друго 
място видяхме, че за да смири гордостта на плътта, “няма мнозина мъдри по плът, нито 
мнозина силни, нито мнозина благородни” (1 Кор. 1:26); толкова далеч е Бог от гледане 
на лице, когато упражнява Своето благоволение. 

11. Божията милост и праведност в предопределението 

Следователно, лъжа е и напълно нечестиво да обвиняваме Бога, че налага 
справедливост пристрастно, защото в Своето предопределение не спазва едно и също 
правило за всички. Ако (казват те) Той намира всички за виновни, нека да накаже 
всички еднакво; ако ги намира за невинни, нека да освободи всички от суровостта на 
наказанието. Но те спорят с Бога, като че ли или Му е забранено да показва милост, или 
е задължен напълно да изостави съда, ако покаже милост на някои. Какво всъщност 
искат те? Че ако всички са виновни, всички трябва да получат едно и също наказание. 
Ние признаваме, че вината е на всички, но казваме, че Бог в милостта Си привдига 
някои хора. Те казват, нека тогава да привдигне всички. Ние възразяваме, че Той има 
правото чрез наказание да покаже, че е праведен Съдия. Ако те не могат да търпят това, 
какво се опитват да направят, освен да лишат Бога от властта да показва милост; или 
поне да Му я позволят само при условие напълно да се откаже от съда? 

Тук най-възхитително се прилагат думите на Августин: “Тъй като в първия 
човек целият човешки род падна под осъждение, онези съдове, които са направени за 
почит, не са съдове на себеправедност, а на Божествена милост. Когато другите съдове 
са направени за непочит, тя трябва да бъде приписвана не на несправедливост, а на 
съда” (August. Epist. 106; De Praedest. et Gracia; De Bone Persever., cap. 12). Тъй като 
Бог нанася заслужено наказание върху онези, които отхвърля, и дава незаслужена 
благодат на онези, които призовава, Той е свободен от всяко обвинение; точно както на 
заемодателя принадлежи правото да прости дълга на един и да го изиска от друг. 
Следователно Господ може да покаже благоволение на когото ще, защото е милостив; 
да не го покаже на всички, защото е праведен Съдия. Като дава на едни това, което те 
не заслужават, Той показва Своето незаслужено благоволение; като не го дава на 
всички, Той заявява това, което всички заслужават. Защото когато Павел казва, “Бог 
затвори всички в непокорство, та към всички да покаже милост,” трябваше също да 
добави, че не дължи нищо на никого; защото “Кой от по-напред Му е дал нещо, та да 
му се отплати?” (Рим. 11:32, 35). 

(Проповядването на предопределението не е вредно, а е полезно, 12-14) 

12. Четвърто възражение: Учението за предопределението унищожава всяка 
ревност за праведен живот 

Друг аргумент, който те използват, за да отрекат предопределението, е, че ако то 
е вярно, всяка грижа и следване на добри дела трябва да престанат. Защото кой човек, 
казват те, може да чуе, че животът и смъртта са определени според вечната и 
непроменима Божия наредба, без незабавно да заключи, че няма значение как 
действува, тъй като нито едно негово дело не може нито да попречи, нито да помогне 
на Божието предопределение? Така всички ще се втурнат и безразсъдно ще се хвърлят 
там, където похотта ги подтиква. И е вярно, че това не е напълно измислица; защото 



има множество хора от просташко естество, които омърсяват учението за 
предопределението със своите долни богохулства, и го използват като покривало за да 
избягнат всякакво увещание и поправление. “Бог знае какво е определил да прави с нас; 
ако е определил нашето спасение, ще ни го донесе на времето му; ако ни е обрекъл на 
смърт, напразно е да се борим против това.” 

Но Писанието, докато ни заповядва да размишляваме върху тази велика тайна с 
много по-голямо страхопочитание и преклонение, дава съвсем различно наставление на 
благочестивите, и справедливо осъжда проклетото своеволие на нечестивите. Защото 
то не ни напомня за предопределението за да увеличава нашето безочие, или да ни 
изкушава да надничаме с безбожна самонадеяност в неизследимите Божии намерения, а 
за да ни смири и укроти, за да треперим от Неговия съд и да се научим да гледаме към 
Него за милост. Това е целта, към която трябва да се стремят вярващите. Грухтенето на 
тези мръсни свине е надлежно смълчано от Павел. Те казват, че се чувствуват уверени в 
порока си, защото ако са сред избраните, техните пороци няма да бъдат пречка да 
придобият живота. Но Павел ни напомня, че целта, за която сме избрани, е “да бъдем 
святи и без недостатък пред Него” (Еф. 1:4). Ако целта на избора е свят живот, това 
трябва да ни подбуди и насърчи да се стремим усилено към него, вместо да ни служи 
като повод за мързел. Колко огромна е разликата между двете неща, между това да 
престанем да вършим добри дела, защото изборът е достатъчен за спасение, и това 
самата цел на избора да е да се посветим на вършене на добри дела. Така отговаряме на 
богохулствата, които нечестиво обръщат целия ред на избора. Когато те продължат по-
нататък своите богохулства и кажат, че онзи, който е отхвърлен от Бога, ще се труди 
напразно, ако се стреми да се покаже одобрен чрез невинност и честност в живота, те 
ще бъдат осъдени за безочлива лъжа. Защото откъде може да следва такъв стремеж, ако 
не от избора? Тъй като всички, които са от отхвърлените, са съдове направени за 
непочит, те не престават чрез своите постоянни престъпления да предизвикват Божия 
гняв срещу себе си, и показват видими знаци за съда, който Бог вече е определил над 
тях; толкова далеч от истината е тяхното празно възражение. 

13. Пето възражение: Учението за избора прави безсмислени всички увещания 

Друга безочлива и злобна клевета против това учение е, че то унищожава 
всякакво увещание към благочестив живот. Големият позор, който по едно време 
Августин е бил навлякъл върху главата си, той изличава със своя трактат към 
Валентин, De Correptione et Gracia, едно внимателно прочитане на който лесно ще 
убеди благочестивите и кротките. Но тук ще засегна някои точки, които, надявам се, ще 
бъдат достатъчни за онези, които са честни и не са препирливи. Вече видяхме колко 
ясно и открито Павел проповядва учението за свободния избор; от това следва ли, че 
той е студен в увещанията и насърченията? Нека тези добри ревнители да сравнят 
неговата пламенност с тяхната собствено, и ще открият, че те са ледени, докато той е 
огнен. И със сигурност всяко съмнение по този предмет се унищожава от принципите, 
които той полага, че Бог не ни е призовал към нечистота; че всеки трябва да държи своя 
съд в почит; че сме Божие дело, “създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог 
отнапред е наредил да ходим” (1 Сол. 4:4, 7; Еф. 2:10). 

С една дума, онези, които поне малко познават писанията на Павел, ще разберат 
без дълго изложение колко добре той съчетава тези две неща, които според тези хора си 
противоречат едно на друго. Христос ни заповядва да вярваме в Него, и все пак няма 
нищо лъжливо или противоречащо на тази заповед в Неговото твърдение след това: 



“Никой не може да дойде при Мен, ако не му е дадено от Бащата” (Йоан 6:65). Затова 
нека да оставим проповядването да работи свободно, за да води хората към вярата и да 
ги увещава да устояват с непрекъснат растеж. В същото време нека няма никаква 
пречка пред познанието за предопределението, така че онези, които се покоряват, дан е 
се хвалят с нещо свое, а да се прославят единствено в Господа. Не е без причина, че 
нашият Спасител казва, “Койо има уши, нека слуша” (Мат. 13:9). И така, докато ние 
увещаваме и проповядваме, онези, които имат уши, съзнателно се покоряват; а в онези, 
които нямат уши, се изпълнява което е писано: “Ще чувате, но няма да схванете” (Ис. 
6:9). “Но защо,” казва Августин, “някои имат уши, а други нямат? Кой е познал ума на 
Господа? Трябва ли да отречем това, което е очевидно само защото не можем да 
осъзнаем това, което е скрито?” Това е точният цитат от Августин; но тъй като 
вероятно неговите думи ще имат по-голям авторитет от моите, нека да приведем 
следния текст от неговия трактат, De Bone Persever., cap. 15: “Ако при чуването на това 
някои се обърнат към леност и мързел, и оставяйки всякакви усилия се втурнат 
презглава към похотите, трябва ли от това да предполагаме, че казаното за Божието 
предузнание не е вярно? Ако Бог е предузнал, че ще бъдат добри, няма ли те да станат 
добри, независимо от тяхното настоящо нечестие? И ако Бог е предузнал, че ще бъдат 
нечестиви, няма ли да станат нечестиви, независимо колко голяма доброта има сега в 
тях? Поради тези причини, трябва ли да отречем или да не споменаваме истината, 
заявена по предмета за Божието предузнание? Още повече, като се има предвид, че ако 
не я споменаваме, ще възникнат и други заблуди?” В шестнадесетата глава той казва, 
“Причината да не споменаваме истината е едно нещо, необходимостта да казваме 
истината е друго. Ще ни отнеме много време да изброим всички причини за мълчание. 
Но една от тях е, че трябва да мълчим за да не станат по-зле онези, които не разбират, 
докато сме ревностни да направим по-осведомени онези, които разбират. Всъщност, 
такива хора, когато казваме нещо такова, не стават по-осведомени, но също и не стават 
по-зле. Но когато истината е такава, че който не може да я разбере, става по-зле когато 
я казваме, а който може да я разбере става по-зле когато не я казваме, какво да правим? 
Не трябва ли да казваме истината, че да разбере онзи, който може да разбере, вместо да 
не я казваме и с това не само да попречим и на двамата да разберат, но също да 
направим по-разумния от двамата да стане по-зле, докато ако той чуе и разбере, и други 
могат да се научат от него? Отказваме ли да кажем това, което според свидетелството 
на Писанието трябва да се каже? И нима се страхуваме повече от това, че когато 
говорим, онзи, който не разбира, може да се съблазни; докато не се страхуваме от това, 
че като мълчим, онзи, който разбира истината, може да бъде въвлечен в лъжа?” В 
двадесета глава, засягайки отново този предмет, той го потвърждава още по-ясно: 
“Следователно, ако апостолите и учителите на Църквата след тях правеха и двете; ако 
беседваха благочестиво върху вечния Божий избор, и в същото време държаха 
вярващите под дисциплината на благочестивия живот, как могат тези хора в наши дни, 
когато са смълчани от непобедимата сила на истината, да си мислят, че са прави да 
казват, че това, което е казано за предопределението, не трябва да се проповядва на 
хората, дори да е вярно? Обратното, то трябва да бъде проповядвано на хората, та 
който има уши да слуша, нека слуша. А кой човек има уши, ако не ги е получил от 
Този, Който е обещал да ги даде? Определено, да оставим онези, които не са получили, 
да отхвърлят. Нека които са получили, да вземат, да пият и да живеят. Защото както 
трябва да проповядваме благочестието, за да се покланяме правилно на Бога; така 
трябва да бъде проповядвано и предопределението, та онзи, който има уши да слуша, и 
по отношение на Божията благодат да се хвали не със себе си, а в Бога.” 



14. Августин като добър пример за правилното проповядване на 
Божественото предопределение 

И все пак, тъй като този свят човек е имал особено желание да поучава, той 
регулира своя метод на поучение така внимателно, за да избегне създаването на 
съблазън, доколкото е възможно. Защото той ни напомня, че онези неща, които са 
истинни, трябва също да бъдат проповядвани по правилния начин. Ако някой се обърне 
към хората по този начин: “Ако не повярвате, причината е, че Бог вече ви е определил 
на погубление,” той не само ще насърчи мързела, но и ще подкрепи нечестието. Ако 
някой произнесе същото изречение в бъдещо време и каже, че онези, които чуят, няма 
да повярват, защото са отхвърлени, това би било проклинане, а не учение. Затова 
Августин правилно заповядва такива безчувствени проповедници, служители или 
злокобни пророци да се оттеглят от Църквата. Наистина, на друго място той правилно 
спори, че “човек се ползва от поправлението само когато има милостта и подкрепата на 
Онзи, Който прави хората, в които е Неговото благоволение, да се възползват от 
поправлението. Но можем ли ние да решим защо е така с едните, а не с другите? Далеч 
от нас да кажем, че това решение принадлежи на глината, а не на Грънчаря.” След това 
той казва, “Когато чрез поправлението хората дойдат или се върнат към пътя на 
правдата, кой изработва спасението в техните сърца освен Онзи, Който дава растеж, 
независимо от това кой сади и полива? Когато Му е угодно да спасява, в човека няма 
свободна воля да се съпротивява. Следователно, не може да има съмнение, че Божията 
воля (която прави каквото й е угодно на небето и на земята, и е направила бъдещите 
неща) не може да бъде възпряна от човешката воля, нито Бог може да бъде спрян от 
това, което Му е угодно, тъй като Той го прави именно чрез самата воля на хората.” И 
отново, “Когато привлича хора при Себе Си, нима ги връзва с физически вериги? Той 
действува вътре, държи вътре, движи се вътре в техните сърца, и ги привлича чрез 
волята, която е изработил в тях.” Не трябва също да пропускаме това, което той веднага 
добавя: “Тъй като не знаем кой принадлежи или не на числото на предопределените, 
нашето желание трябва да бъде да спасим всички; и следователно ще желаем всеки 
човек, когото срещнем, да стане заедно с нас съучастник в мира. Но нашият мир ще 
почива само върху синовете на мира. Затова, от наша страна, нека поправлението да се 
използва като горчиво, но спасително лекарство за всички хора, за да не погинат и да не 
унищожат и други хора. На Бога ще принадлежи да го направи достъпно на онези, 
които е предузнал и предопределил.” 

 
  



Глава Двадесета и Четвърта 

24. ИЗБОРЪТ Е ПОТВЪРДЕН ОТ БОЖИЯ ПРИЗИВ. 
НЕЧЕСТИВИТЕ САМИ ДОВЕЖДАТ ВЪРХУ СЕБЕ СИ 
СПРАВЕДЛИВОТО УНИЩОЖЕНИЕ, НА КОЕТО СА ОБРЕЧЕНИ 

Заглавието на тази глава показва,, че тя се състои от две части, 

I. Случаят с Избраните, р. 1-11.  
II. Случаят с Отхвърлените, р. 12-17.  

Раздели. 

1. Божият избор е таен, но се изявява чрез ефективното призоваване. Естеството на 
това ефективно призоваване. Как изборът и ефективното призоваване са 
основани на незаслужената Божия милост. Клеветата на някои коментатори 
опровергана чрез думите на Августин. Справяне с едно възражение.  

2. Доказателство, че изборът е незаслужен.  
1. От неговото естество и начина, по който се разпределя.  
2. От Божието Слово.  
3. От призоваването на Авраам, бащата на вярващите.  
4. От свидетелството на Йоан.  
5. От примера на онези, които са призовани.  

3. Неправилно разбиране на чистото учение за призоваването на избраните.  
1. От онези, които приписват твърде много на човешката воля.  
2. От онези, които правят избора да зависи от вярата. Изобилно 

опровержение на тази заблуда.  
4. В този и в следващите пет раздела, защита на сигурността на избора от атаките 

на Сатана. Водещите аргументи са:  
1. Ефективното призоваване.  
2. Христос бива приет чрез вяра.  
3. Закрилата на Христос, защитник на вярващите.  

Не трябва да се опитваме да проникваме в скритите кътчета на Божествената мъдрост 
за да научаваме какво е постановено относно нас от съдебния престол. Трябва да 
започнем и да завършим с Божието призоваване. Потвърждение на това от 
уместните думи на Бернар.  

5. Христос е основата на това призоваване и избор. Който не уповава само на Него, 
не може да бъде уверен в своето избиране. Той е верният тълкувател на вечното 
намерение относно нашето спасение.  

6. Друга сигурност на нашето избиране е закрилата на Христос нашия Пастир. Как 
тя се изявява пред нас. Възражения.  
1. Относно бъдещото състояние.  
2. Относно устояването.  

Опровержение на двете възражения.  



7. Възражение, че онези, които изглеждат избрани, понякога отпадат. Отговор. 
Обяснение на текста от Павел, който ни увещава против прекалената увереност. 
Какъв страх се изисква от вярващите.  

8. Обяснение на думите, че мнозина са призвани, но малцина избрани. Двойно 
призоваване.  

9. Обяснение на текста, че никой не е изгубен освен синът на погибелта. 
Опровержение на едно възражение срещу сигурността на избора.  

10. Обяснение на текстовете, които се използват срещу сигурността на избора. 
Примери, чрез които някои се опитват да докажат, че семето на избирането бива 
засято в сърцата на избраните от тяхното раждане. Отговори.  
1. Един или два примера не правят правило.  
2. Този възглед е противен на Писанието.  
3. Той изрично е отхвърлен от един апостол.  

11. Обяснение и потвърждение на третия отговор.  
12. Втора част на главата, която разглежда отхвърлените. Бог лишава някои от тях 

от възможността да чуят Неговото Слово. Други Той заслепява и прави да 
затъпеят още повече от проповядването на Словото.  

13. За това не може да се даде друго обяснение освен че отхвърлените са съдове 
направени за погибел. Това се потвърждава от случая с избраните; от Фараона, и 
от юдейския народ преди и след изявяването на Христос.  

14. Въпрос: Защо Бог заслепява отхвърлените? Два отговора. Потвърждение на 
отговорите с различни текстове от Писанието. Възражение за отхвърлените. 
Отговор.  

15. Възражения на това учение за праведното отхвърляне на осъдените. Първото е 
основано на текст в Езекиил. Обяснение на текста.  

16. Второ възражение основано на текст в Павел. Обяснение на смисъла на думите 
на Апостола. Отговори на трето и на четвърто възражение.  

17. Пето възражение, а именно, че изглежда, че в Бога има две воли. Отговор. Други 
възражения и отговори. Заключение.  

(Избраните са ефективно призвани, и са съединени в общение с Христос, 1-5) 

1. Призоваването зависи от избора и следователно е единствено дело на 
благодатта 

Но за да бъде тази тема по-пълно обяснена, трябва да разгледаме както 
призоваването на избраните, така и заслепяването и закоравяването на нечестивите. 

Вече разгледах първото до известна степен (Глава 22, р. 10, 11), когато 
опровергавах заблудата на онези, които мислят, че общите условия на обещанията 
поставят целия човешки род на едно ниво. Специалният избор, който иначе би останал 
скрит в Бога, той изявява изобилно чрез Своето призоваване. “Които предузна, тях и 
предопредели да бъдат съобразени с образа на Сина Му.” Нещо повече, “които 
предузна, тях и призова; а които призова, тях и оправда,” за да ги прослави един ден 
(Рим. 8:29, 30). Макар че като избира Своите хора, Господ ги осиновява, виждаме, че те 
не влизат в притежание на това голямо добро докато не бъдат призовани; но когато 
бъдат призовани, радостта от тяхното избиране се предава до известна степен на тях. 
Поради това Духът, който получават, е наречен от Павел и “Дух на осиновение,” и 
“печат” и “залог” на бъдещото наследство; защото чрез Своето свидетелство Той 
потвърждава и запечатва сигурността на бъдещото осиновение върху техните сърца. 



Защото макар че проповядването на Благовестието също идва от извора на избирането, 
тъй като е едно и за избрани, и за отхвърлени, не може само по себе си да бъде 
достатъчно доказателство. Но Бог учи Своите избрани ефективно, когато ги привежда 
във вярата, както преди цитирахме от думите на нашия Спасител, “Не че е видял някой 
Бащата, освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Бащата” (Йоан 6:46). И отново, 
“Изявих името Ти на хората, които Ми даде от света” (Йоан 17:6). В друг текст казва, 
“Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Бащата, Който Ме е пратил” 
(Йоан 6:44). Августин умело обяснява този текст със следните думи: “Ако, както 
Истината казва, че всеки, който е научен, идва, тогава всеки, който не идва, не е научен. 
Следователно, това не означава, че, който може да дойде, идва само ако е пожелал или 
го е направил; но всеки, който е научен от Бащата, не само може да дойде, но 
неизменно идва; и в това действие се изявяват и причинността за възможността, и 
склонността на волята, и следствието от действието” August. De Grat. Chr. Cont. Pelag., 
Lib. 1, c. 14, 31). В друг текст той го казва още по-ясно: “Какво означава, ‘Всеки, който 
е чул от Бащата и е научен, идва при Мен,’ освен че няма никой, който е чул и е научен, 
който не идва? Защото ако всеки, който е чул и е научен, идва, със сигурност всеки, 
който не идва, нито е чул, нито е научен от Бащата; защото ако беше чул и беше 
научен, щеше да дойде. Това учение, според което Бащата ни говори и ни довежда при 
Сина, е напълно противно на плътския разум” (August. De Praedest. Sanct., c. 8). Малко 
след това той казва, “ Тази благодат, която е тайно вложена в човешките сърца, не е 
получена от никое закоравено сърце; защото самата причина, поради която се дава 
благодатта, е първо да отнеме коравостта на сърцето. Следователно, когато Бащата 
бива чут отвътре, Той отнема каменното сърце и дава сърце от плът. Така Той ги прави 
синове на обещанието и съдове за милост, които е приготвил за слава. Тогава защо Той 
не учи всички да дойдат при Христос, освен защото онези, които учи, ги учи в милост, 
а които не учи, не ги учи за осъждение? Защото Той жали когото ще, и закоравява 
когото ще.” 

Следователно, онези, които е избрал, Бог осиновява, като става техен Баща. 
Нещо повече, като ги призовава, Той ги приема в Своето семейство и ги съединява със 
Себе Си, за да бъдат едно с Него. Когато по този начин призоваването се свърже с 
избора, Писанието ясно показва, че в него не трябва да се търси нищо друго освен 
незаслужената Божия милост. Защото ако попитаме кого призовава Той и по каква 
причина, Той отговаря, които е избрал. Когато стигнем до избора, навсякъде виждаме 
само милостта; и така в това се изпълняват наистина думите на Павел, “И тъй, не 
зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост” 
(Рим. 9:16); и това не е както обикновено се разбира от онези, които разделят 
следствието между Божията благодат и човешката воля и действие. Защото тяхното 
обяснение е, че желанието и усилията на грешниците нямат полза сами по себе си, ако 
не са придружени от Божията благодат, но когато са подпомогнати от Неговото 
благословение, те също изработват своята част в осигуряването на спасението. 

Предпочитам да опровергая това незначително заяждане не с мои думи, а с 
думите на Августин: “Ако всичко, което апостолът е имал предвид, е, че не зависи само 
от този, който иска, или от този, който тича, ако Господ не присъствува в милост, ние 
можем да възразим и да кажем обратното, че не е само от милост, ако няма искане и 
тичане” (August. Enchir. ad Laurent., c. 31). Но ако това е явно безбожно изречение, нека 
не се съмняваме, че апостолът приписва всичко на Господната милост и не оставя нищо 
на нашата воля или усилия. Такива са възгледите на този свят човек. Пукната пара не 
струва хитростта, до която те прибягват, а именно, че Павел не би говорил по този 



начин, ако от наша страна нямаше някаква воля или усилие. Защото той не разглежда 
какво би могло да бъде в човека; а като вижда, че някои хора приписват част от 
спасението на човешкото усърдие, с първото изречение просто осъжда тяхната заблуда, 
а след това приписва цялото естество на спасението на Божествената милост. И какво 
друг оправят пророците освен да прогласяват незаслуженото призоваване от Бога? 

2. Самият начин на призоваването ясно показва, че то зависи само от 
благодатта 

Нещо повече, това ясно се показва от естеството и изпълнението на 
призоваването, което се състои не само в проповядването на Словото, но също в 
просвещението от Духа. Пророкът обяснява кои са онези, на които Бог предлага Своето 
Слово: “Достъп дадох на онези, които не питаха за Мен; близо тях при онези, които не 
Ме търсеха. Ето Ме! Ето Ме! – рекох на народ, който не призоваваше името Ми” (Ис. 
65:1). И за да не си помислят юдеите, че тази милост важи само за езичниците, Той им 
напомня откъде е взел техния баща Авраам, когато е благоволил да го направи Свой 
приятел (Ис. 41:8); а именно, отсред идолите, в които е бил потопен заедно с 
останалите от своя народ. Когато за първи път огрява със светлината на Своето Слово 
незаслужаващите, Той дава достатъчно ясно доказателство за своята безплатна доброта. 
Следователно, именно в това се изявява безграничната доброта, но не дотам, че да 
доведе всички до спасение, тъй като за осъдените, които отхвърлят свидетелството за 
Неговата любов, е приготвено по-тежко осъждение. Също, за да изяви Своята слава, 
Бог оттегля от тях ефективното действие на Духа. Следователно, този вътрешен призив 
е непогрешим залог за спасение. За това са и думите на Йоан, “И по това познаваме, че 
Той пребъдва в нас, по Духа, Който ни е дал” (1 Йоан 3:24). И за да не би плътта да се 
хвали дори и с отговора към Него, когато Той призовава и свободно предлага Себе Си, 
Той твърди, че не би имало уши да чуват, нито очи да виждат, ако Той не ги е дал. И 
Той действува не според признателността на хората, а според Своя избор. За това имате 
поразителен пример от Лука, когато юдеи и езичници заедно чуха беседата на Павел и 
Варнава. Макар че всички чуха едно и също слово, казва се, че “повярваха всички, 
които бяха отредени за вечен живот” (Деян. 13:48). Как можем да отричаме, че 
призоваването е от благодат, когато от начало докрай в него царува само Божият 
избор? 

3. Вярата е следствие от избора, но изборът не зависи от вярата 

Тук трябва да се избягват две заблуди. Някои правят човека съработник с Бога в 
такъв смисъл, че решението на човека одобрява избора, така че според тях човешката 
воля е над Божието намерение. Като че ли Писанието учи, че ни е дадена само силата 
да можем да повярваме, а не самата вяра. Други, макар да не отиват дотам да 
осакатяват благодатта на Святия Дух, пак, подбудени от не знам какво, правят избора 
да зависи от вярата, като че ли изборът ще бъде съмнителен и недействителен, докато 
не бъде потвърден от вярата. Наистина, не може да има съмнение, че когато става 
въпрос за нас, той наистина бива потвърден по този начин. Нещо повече, вече видяхме, 
че Божието тайно намерение, което е скрито от нас, бива по този начин изявено, тоест 
това, което е било неизвестно за нас, е открито и доказано, като че е било запечатано. 
Но е лъжа да кажем, че следователно изборът е ефективен едва след като приемем 
Благовестието, и че именно от нашето приемане той придобива своята сила. Вярно е, че 
трябва да придобиваме своята увереност именно от нашето приемане на Благовестието; 
защото ако се опитваме да проникнем в тайната Божия наредба, ще паднем в дълбока 



пропаст. Но когато Господ ни го е изявил, трябва да се издигнем по-високо, за да може 
следствието да не погребе под себе си причината. Защото когато Писанието ни учи, че 
биваме просветени според както Господ ни е избрал, какво може да бъде по-нелепо и 
неподобаващо от това нашите очи да бъдат дотолкова заслепени от блясъка на Неговата 
светлина, че да отказваме да осъзнаем избора? Между другото, не отричам, че за да 
бъдем сигурни в нашето спасение, трябва да започнем със Словото, и когато 
призоваваме Бога Баща, нашата увереност не трябва да отива по-далеч от Словото. 
Защото някои, за да придобият повече увереност в Божието намерение (което е близо 
до нас, в устата ни и в сърцето ни, Вт. 30:14), глупаво желаят да летят над облаците. И 
така, ние трябва да обуздаваме това безразсъдство чрез трезвостта на вярата, и да се 
задоволим да имаме Бога като свидетел на Своята скрита благодат във видимото Слово; 
като се пазим да не би реката, в която водата тече и от която можем свободно да пием, 
да ни попречи да отдадем дължимата почит на Извора. 

4. Правилен и неправилен начин за постигане на увереност относно избора 

Следователно, тъй като онези, които правят силата на избора да зависи от 
вярата, чрез която разбираме, че сме избрани, са в заблуда, така ще следваме най-
добрия ред, ако в търсенето на сигурността на нашето спасение се придържаме към 
онези последващи белези, които са сигурни свидетелства за него. Сред изкушенията, с 
които Сатана напада вярващите, никое не е толкова голямо или гибелно от това, че 
когато ги безпокои със съмнения относно тяхното избиране, той в същото време ги 
подбужда с извратено желание да го търсят по неправилния начин (виж Лутер относно 
Бит. 26). Под “търсене по неправилния начин” искам да кажа когато жалкият човек се 
старае да проникне до скритите кътчета на Божествената мъдрост и се връща назад 
дори до най-далечната вечност, за да може да разбере какво е окончателното решение 
на Бога за него. По този начин той се хвърля безразсъдно в огромна бездна, попада в 
безброй капани без изход и се потапя в най-гъста тъмнина. Защото е правилно 
глупостта на човешкия ум да бъде наказана със страшно погубление винаги когато се 
опитва да се издигне със своята си сила над висотата на Божествената мъдрост. И това 
изкушение е още по-смъртоносно поради това, че всички ние сме най-склонни да се 
поддаваме именно на него. Защото едва ли има ум, в който понякога не се появява 
мисълта, “ Откъде идва твоето спасение, освен от Божия избор? Но какво доказателство 
имаш, че си избран?” Веднъж като тази мисъл обхване човека, тя го държи завинаги 
нещастен, подлага го на тежко мъчение или го хвърля в състояние на пълно оглупяване. 
Не мога да си пожелая по-силно доказателство за извратените представи от това, което 
опитът ни показва за хората с такъв възглед за предопределението, тъй като умът на 
може да бъде заразен от по-бедствена заблуда освен тази, която смущава съвестта и я 
лишава от мира и спокойствието по отношение на Бога. Следователно, тъй като се боим 
от корабокрушение, трябва да избягваме тази подводна скала, смъртоносна за всеки, 
който се удари в нея. И макар че дискусията за предопределението е смятана за гибелно 
море, все пак плаването по него е спокойно и безопасно, и дори приятно, ако 
съзнателно не се насочваме към гибел. Смъртоносната бездна поглъща онези, които за 
да бъдат уверени, че са избрани, надничат в тайното Божие намерение без Словото, но 
онези, които го изследват правилно и по реда, по който е изявено в Словото, жънат от 
него изобилна реколта на утеха. 

Затова нека нашият метод на изследване да бъде да започнем с Божието 
призоваване и да завършим с него. Макар че в това няма нищо, което да попречи на 
вярващите да чувствуват, че благословенията, които получават всекидневно от Божията 



ръка, идват от това тайно осиновяване, както те самите го изразяват в Исая, “Защото си 
извършил чудни дела, отдавнашните Си намерения с вярност и истинност” (Ис. 25:1). С 
това като залог, Бог благоволи да ни увери в толкова от Своето намерение, колкото 
можем законно да знаем. Но за да не би някой да счете това свидетелство за слабо, нека 
да размислим какво ще ни дадат яснотата и увереността. По този въпрос има един 
много добър текст в Бернар. След като говори за изгубените, той казва, “Божието 
намерение стои, присъдата на мира върху онези, които Му се боят, също стои, присъда, 
която покрива техните лоши качества и възнаграждава техните добри качества; така че 
по чуден начин не само техните добри качества, но и техните зли качества съдействуват 
за добро. Кой ще обвини Божиите избрани? За моето оправдание е напълно достатъчно 
Онзи, против Когото съм съгрешил, да бъде умилостивен относно мен. Всяко нещо, 
което Той е постановил да не ми се вменява, все едно не е съществувало.” Малко след 
това той казва, “О, място за истинска почивка, място, което смятам за достойно да се 
назове царски покои, където Бог е виждан не като изпълнен с гняв или увлечен в 
грижи, а където Неговата воля се доказва като добра, правилна и съвършена. Това 
видение не ужасява, а успокоява, не възбужда неспокойно любопитство, а го подтиска, 
не изморява, а успокоява чувствата. Ето истинската почивка. Един спокоен Бог 
успокоява всичко; и да Го видим да почива означава самите ние да сме в почивка” 
Bernard, Super Cantic. Serm. 14). 

5. Изборът трябва да бъде разбиран и осъзнаван единствено в Христос 

Първо, ако търсим бащинската милост и благоволение на Бога, трябва да 
обърнем очите си към Христос, в Когото единствено Бащата благоволи (Мат. 3:17). 
Когато търсим спасение, живот и благословено безсмъртие, трябва да се обръщаме пак 
към Него, тъй като Той единствен е извор на живота и котва на спасението, и е 
наследник на небесното царство. Тогава каква е целта на избора, освен че като сме 
осиновени от небесния Баща, чрез Неговото благоволение да придобием спасение и 
безсмъртие? Колкото и да размишлявате и да обсъждате, ще осъзнаете, че той не отива 
по-далеч в своята крайна цел. Следователно за онези, които Бог е осиновил, се казва, че 
ги е избрал не сами по себе си, а в Христос Исус (Еф. 1:4); защото Той може да ги 
обича само в Него, и само като предварително ги направи съучастници с Него, да ги 
почете с наследство в Своето царство. Но ако сме избрани в Него, не можем да 
намерим сигурността на нашето спасение в самите себе си; и дори не в Бога Баща, ако 
гледаме на Него без Сина. Следователно, Христос е огледалото, в което трябва, и в 
което можем без съмнения да видим нашето избиране. Тъй като именно в Неговото 
тяло Бащата е постановил да присади онези, които от вечността е пожелал да бъдат 
Негови, за да счете за синове всички, които е приел да бъдат негови членове, ако сме в 
общение с Христос, имаме достатъчно ясно и силно доказателство, че сме записани в 
Книгата на Живота. 

Нещо повече, Той ни е приел в сигурно общение със Себе Си, когато чрез 
проповядването на Благовестието заявява, че ни е бил даден от Бащата, за да бъде наш 
с всички Негови благословения (Рим. 8:32). Казва се, че сме облечени в Него, че сме 
едно с Него, за да живеем, защото Той живее. Толкова често е повтаряно учението, “Бог 
толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, та никой, който вярва в Него, да 
не погине, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). Казва се, че който вярва в Него, е 
преминал от смъртта в живота (Йоан 5:24). В този смисъл Той нарича Себе Си хлябът 
на живота, от който ако човек яде, никога няма да умре (Йоан 6:35). Той е нашият 
свидетел, та всички, които са Го приели с вяра, да бъдат счетени от нашия небесен 



Баща за синове. Ако копнеем за нещо повече от това да бъдем счетени за синове и 
наследници, ние трябва да се издигнем над Христос. Но ако това е нашата крайна цел, 
колко неразумно е да търсим извън Него това, което вече сме придобили в Него и 
можем да намерим само в Него! Освен това, тъй като Той е Вечната Мъдрост, 
Неизменната Истина, Определеното Намерение на Бащата, няма основания да се боим, 
че това, което Той ни казва, ще се различава по нещо от онази воля на Бащата, която 
търсим. Точно обратното, Той вярно ни я изявява както е била отначало, и както винаги 
ще бъде. Практическото влияние на това учение трябва също да бъде изявено в нашите 
молитви. Защото макар че вярата в нашето избиране ни подтиква да молим Бога, все 
пак, когато съставяме нашите молитви, би било нелепо да го натрапваме на Бога или да 
Му заповядваме по този начин, “Господи, ако съм избран, чуй ме.” Той иска от нас да 
се задоволим с Неговите обещания, а не да търсим на друго място дали Той е склонен 
да ни слуша. Така ще се избавим от много клопки, ако знаем как правилно да 
използваме това, което правилно е написано; но нека да не го изкривяваме неразумно за 
цели различни от това, за които то е предназначено. 

(Под закрилата на Христос устояването на избраните е сигурно; тълкуване на 
текстове от Писанието, привеждани като възражение на това, 6-11) 

6. Христос дарява на Своите Си сигурността, че тяхното избиране е 
неотменимо и вечно 

Друго потвърждение, което обикновено подкрепя нашата увереност, е, че 
нашето избиране е свързано с нашето призоваване. Защото се казва, че онези, които 
Христос просвещава с познание за Неговото име и приема лоното на Своята Църква, 
Той също поставя под закрила и защита. Всички, които по този начин Той приема, са 
Му поверени и възложени от Бащата, за да бъдат пазени за вечен живот. Какво 
виждаме? Христос открито прогласява, че всички, които Бащата е благоволил да спаси, 
са предадени на Него за закрила (Йоан 6:37-39; 17:6, 12). Следователно, ако искаме да 
знаем дали Бог Го е грижа за нашето спасение, нека да питаме дали ни е предал на 
Христос, Когото е определил да бъде единствен Спасител на всички Негови хора. 
Тогава, ако се съмняваме дали сме приети под закрилата на Христос, Той отстранява 
съмнението, когато щедро предлага Себе Си като наш Пастир и заявява, че ако чуваме 
гласа Му, ние сме от Неговите овце (Йоан 10:3, 16). Следователно нека да приемем 
Христос, Който ни е предложен така благодатно и идва да ни посрещне; Той ще ни 
постави в Своето стадо и ще ни държи в Своята кошара. 

Но възниква тревога относно нашето бъдещо състояние. Защото докато Павел 
учи, че онези, които са първо избрани, след това са и призвани, нашият Спасител 
показва, че мнозина са призвани, но малцина избрани (Мат. 22:14). И дори самият 
Павел ни разубеждава срещу увереността, когато казва, “Който мисли, че стои, нека 
внимава да не падне” (1 Кор. 10:12). И отново, “Добре, поради неверие те се отрязаха, а 
ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се. Защото ако Бог не пощади 
естествените клони, и теб няма да пощади” (Рим. 11:20, 21). Накратко, самият опит 
достатъчно ни учи, че призоваването и вярата нямат стойност без устояване, което 
обаче не е подарено на всички. Но Христос ни е освободил от тревогата по този въпрос; 
защото следните обещания несъмнено се отнасят за бъдещето: “Всичко, което ми дава 
Бащата, ще дойде при Мен, и който дойде при Мен никак няма да го изпъдя.” И отново, 
“И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя 
нищо, но да го възкреся в последния ден” (Йоан 6:37, 39). И отново, “Моите овце 



слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те 
никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Баща Ми, Който Ми 
ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Бащата” 
(Йоан 10:27-29). И когато заявява, “Всяко растение, което Моят небесен Баща не е 
посадил, ще се изкорени” (Мат. 15:13), Той подразбира също и обратното, че онези, 
които са вкоренени в Бога, никога няма да бъдат лишени от своето спасение. С това се 
съгласяват и думите на Йоан, “Ако бяха от нас, щяха да си останат с нас” (1 Йоан 2:19). 
От това също следва тържествуването на Павел над живота и смъртта, над сегашното и 
бъдещото (Рим. 8:38). Това трябва да бъде основано върху дара на устояването. Няма 
съмнение, че Павел използва това чувство като валидно за всички избрани. На друго 
място той казва, “Като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело 
във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исус Христос” (Фил. 1:6). Също и Давид, 
когато неговата вяра заплашваше да пропадне, потърси тази подкрепа: “Не забравяй 
делото на ръцете Си.” Нещо повече, не може да има съмнение, че тъй като Христос се 
молеше за всички избрани, Той иска за тях същото, което иска за Петър, а именно, 
вярата им да не отслабне (Лука 22:32). От това заключаваме, че няма опасност за 
тяхното отпадане, тъй като на Божия Син, Който се застъпва тяхното благочестие да 
остане постоянно, никога няма да бъде отказано. Тогава на какво иска да ни научи 
нашият Спасител с тази молитва, освен просто да се доверим, че винаги когато сме 
Негови, нашето вечно спасение е сигурно? 

7. Който вярва истински, не може да отпадне 

Но всеки ден става така, че хора, които като че ли принадлежат на Христос, се 
отвръщат от Него и отпадат; дори в самия текст, където Той заявява, че никой от тези, 
които Бащата Му е дал, не е погинал, Той изключва сина на погибелта. Наистина, това 
е вярно; но също толкова е вярно, че тези хора никога не са дошли при Христос с тази 
сърдечна увереност, чрез която се установява сигурността на нашето избиране: “От нас 
излязоха,” казва Йоан, “но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да си останат с 
нас” (1 Йоан 2:19). Не отричам, че са имали външните белези на призоваването, 
подобни на дадените на избраните; но в никакъв случай не признавам, че са имали това 
сигурно потвърждение на избирането, което желая вярващите да търсят от словото на 
Благовестието. Затова, нека такива примери да не ни отвличат от спокойната увереност 
в обещанието на Господа, когато заявява, че всички, които са Го приели с истинска 
вяра, са Му дадени от Бащата, и че никой от тях няма да погине, докато Той е техен 
Пазител и Пастир (Йоан 3:16; 6:39). След малко ще говорим и за Юда (р. 9). Павел не 
увещава християните против увереността, а против безгрижната, плътска 
самоувереност, която е придружена с гордост, надменност и презрение към другите, 
която задушава смирението и почитането на Бога и причинява забравяне на получената 
благодат (Рим. 11:20). Защото той се обръща към езичниците и им показва, че не трябва 
да се възвишават горделиво и жестоко над евреите, на чието място са поставени заради 
тяхното отхвърляне. Той също заповядва страх, не страх, от който да треперят в 
тревога, а който ни учи да приемаме Божията благодат със смирение и не нарушава 
нашата увереност в нея, както се казва на друго място. Можем да добавим, че той не 
говори за отделни хора, а за групи от хора (виж 1 Кор. 10:12). Тъй като Църквата е била 
разделена на две групи, и споровете са предизвиквали разцепление, Павел напомня на 
езичниците, че това, че са сложени на мястото на един свят и специален народ, е 
причина за смирение и страх. Защото сред тях е имало много тщеславни хора, и 
тяхното самохвалство е трябвало веднага да бъде подтиснато. Но на друго място 
видяхме, че нашата надежда се простира напред в бъдещето, дори отвъд смъртта, и че 



нищо не е по-противно на нейното естество от това да се съмняваме относно нашата 
бъдеща съдба. 

8. Общо и специално призоваване (Мат. 22:2-14) 

Изразът на нашия Спасител, “Мнозина са призвани, а малцина избрани” (Мат. 
22:14), също бива тълкуван много неправилно (виж Книга 3, глава 2, р. 11, 12). В този 
израз няма да има неяснота, ако обърнем внимание на това, което нашите предишни 
бележки трябва да са изяснили, а именно, че има два вида призоваване: има всеобщ 
призив, с който Бог чрез външното проповядване на Словото кани еднакво всички хора, 
дори онези, за които е предназначил призивът да бъде смъртоносно ухание и основание 
за сурова присъда. Освен това има специален призив, който Бог дарява само на 
вярващите, когато чрез вътрешното просвещение на Духа прави проповядваното Слово 
да се вкорени дълбоко в техните сърца. Но понякога Той също го дава на онези, които 
просвещава за известно време, а след това, в справедливо наказание за тяхната 
неблагодарност, изоставя и поразява с голяма слепота. 

И така, когато нашият Господ видя, че Благовестието става явно навсякъде, но 
бива презирано от мнозината и праведно оценявано от малцина, описва Бога като Цар, 
който, подготвяйки голямо празненство, изпраща навсякъде своите слуги да поканят 
голямо множество, но успяват да доведат само малцина, защото почти всички измислят 
някакво оправдание; накрая, вследствие на техния отказ, той е принуден да изпрати 
своите слуги по пътищата да поканят всеки, когото срещнат. Съвършено ясно е, че 
дотук притчата трябва да се разбира по отношение на външното призоваване. Той след 
това добавя, че Бог играе ролята на приятен домакин, който обикаля масите и любезно 
поздравява всеки гост; но ако намери човек, който не е в празнично облекло, по 
никакъв начин няма да му позволи да оскърбява празненството със своята непразнична 
дреха. Признавам, че тази част от притчата трябва да се отнася за онези, които влизат в 
Църквата чрез изповед на вяра, но не са облечени с освещението на Христос. Бог 
никога няма да търпи такъв позор за Неговата Църква, такава язва в тялото й, но ще ги 
изхвърли навън, както заслужава тяхната низост. И така, от големия брой на 
призваните са избрани само малцина; но призоваването не е такова, че да дава 
способност на вярващите да оценяват своето избиране. Първият вид призоваване е общ 
за всички нечестиви, вторият носи със себе си Духа на новорождение, Който е залог и 
печат на бъдещото наследство, чрез Който нашите сърца са запечатани за Господния 
ден (Еф. 1:13, 14). С една дума, докато лицемерите се преструват на благочестиви, като 
че ли са истинни поклонници на Бога, Христос заявява, че те в крайна сметка ще бъдат 
изхвърлени от мястото, което неправилно заемат, както се казва в псалма, “Господи, 
кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее на Твоя свят хълм? Онзи, който ходи 
незлобливо, който върши правда, и който говори истина от сърцето си” (Пс. 15:1, 2). И 
отново в друг текст, “Това е поколението на онези, които Го търсят; онези, които 
търсят Твоето лице, те са Яков” (Пс. 24:6). И така Духът увещава вярващите към 
търпение, а не към мърморене заради това, че исмаилтяните са примесени с тях в 
Църквата, тъй като накрая маската ще бъде свалена и те ще бъдат позорно изхвърлени. 

9. Примерът с Юда не е свидетелство за противното 

Същата логика важи за цитирания по-горе текст, в който Христос казва, че 
никой не е изгубен, освен синът на погибелта (Йоан 17:12). Изразът не е строго 
буквален, но в никакъв случай не е неясен; защото Юда не беше нареден сред 



Христовите овце поради това, че е един от тях, а защото имаше видимо място сред тях. 
И така, когато на друго място Господ казва, че той е бил избран сред апостолите, това 
се отнася само за неговото служение: “Не Аз ли избрах вас дванадесетте, и един от вас 
е дявол?” (Йоан 6:70). Тоест, Той го е избрал за служението на апостол. Но когато 
говори за избирането за спасение, Той напълно го изключва от числото на избраните: 
“Не говоря за всички вас; Аз знам кои съм избрал” (Йоан 13:18). Ако някой реши да 
обърка думата “избрани” в двата текста, той най-нещастно ще се оплете; докато ако 
разграничи двете значения, нищо не може да бъде по-ясно. Следователно Григорий е в 
най-жалка и гибелна заблуда, когато казва, че осъзнаваме само нашето призоваване, но 
сме несигурни относно нашето избиране; и на основата на това увещава всички към 
страх и трепет, давайки като причина, е дори да знаем какво сме днес, пак не знаем 
какво ще бъдем утре (Gregor. Hom. 38). Нов този текст той ясно показва как се спъва на 
своя си камък. Като ограничава избирането до заслуги от дела, той дава много добра 
причина за обезсърчение на своите читатели, докато в същото време не е способен да 
ги укрепи, защото не ги води от тях самите към увереност в Божествената доброта. 

От това вярващите могат да осъзнаят в известна степен истината за това, което 
казахме в началото, а именно, че когато бъде правилно разглеждано, 
предопределението не разрушава вярата, а позволява нейното най-добро укрепване. Но 
не отричам, че понякога Духът приспособява Своето говорене към нашите немощни 
способности; както когато казва, “Те не ще бъдат записани в съвета на хората Ми, нито 
ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом” (Езек. 13:9). Като че ли Бог тогава е 
бил започнал да пише имената на онези, които смята за Свои хора, в Книгата на 
Живота; но ние знаем от самото свидетелство на Христос, че имената на Божиите деца 
са записани в Книгата на Живота от началото (Лука 10:20). Думите просто показват 
изоставянето на онези, които като че ли са имали главно място сред избраните, както се 
казва в псалма, “Да се изличат от Книгата на Живота, и с праведните да се не запишат” 
(Пс. 69:28). 

10. Преди тяхното призоваване в избраните няма “семе на избиране” 

Чрез призоваването избраните биват довеждани в Христовата кошара, не от 
самата утроба, нито всички по едно и също време, но според както на Бога се види 
угодно да разпределя Своята благодат. Преди да бъдат събрани при върховния Пастир, 
те се скитат пръснати из голямата пустиня и по никакъв начин не се различават от 
другите, освен че чрез специалната Божия милост са пазени да не се втурнат към 
окончателно самоунищожение. Следователно, ако гледате на самите тях, ще виждате 
само как потомството на Адам дава свидетелство за общата извратеност на всички 
хора. Това, че те не се увличат в крайно и отчаяно безбожие, не се дължи на някаква 
същностна доброта в тях, а на това, че Божият поглед следи за тяхната безопасност и 
Неговата ръка се простира над тях. 

Онези, които бълнуват за някакво семе на избиране, посадено в техните сърца от 
тяхното раждане, чрез действието на което те винаги са склонни към благочестие и 
страх от Бога, нямат подкрепа от авторитета на Писанието, а също са опровергани от 
опита. Те наистина привеждат няколко примера, за да докажат, че преди да бъдат 
просветени, избраните не са чужди на благочестието; например, че Павел е водел 
непорочен живот по време на своето фарисейство, че Корнилий е бил приет заради 
своите молитви и благодеяния, и т.н. (Фил. 3:5; Деян. 10:2). Ние признаваме случая с 
Павел, но твърдим, че те са в заблуда относно Корнилий; защото е очевидно, че той 



вече е бил просветен и новороден, така че всичко, което е искал, е ясно откровение за 
Благовестието. Но какво очакват те да извлекат от тези няколко случая? Дали че всички 
избрани винаги са надарени с дух на благочестие? По същия начин всеки може, като 
посочи почтеността на Аристид, Сократ, Ксенократ, Сципион, Курий, Камил и други 
(виж Книга 2, глава 4, р. 4), да заключи, че всички, които са оставени в слепотата на 
идолопоклонството, са старателни в търсене на добродетели и святост. Но самото 
Писание ясно се противопоставя в много стихове. Описанието, което Павел дава на 
ефесяните преди новорождението, не показва и едно зърно на такова семе. Неговите 
думи са, “И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в 
които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на 
духа, който сега действува в синовете на непокорството; между които и ние всички сме 
живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на 
помислите, и по естество сме били деца на гнева, както и другите” (Еф. 2:1-3). И 
отново, “В онова време бяхте отделени от Христа . . . без да имате надежда и без Бога 
на света” (Еф. 2:12). И отново, “Някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, 
обхождайте се като деца на светлината” (Еф. 5:8). Но може би те ще настояват, че в 
последния текст се говори за онова непознаване на истинния Бог, в което избраните са 
живели преди да бъдат призовани, и което те не отричат. Макар че това чудовищно 
противоречи на увещанието на Апостола да не лъжат или крадат повече (Еф. 4:28). 
Какъв отговор ще дадат те на други текстове; като онзи, в който, след като заявява на 
коринтяните, че “Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, 
нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито 
пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство,” той 
незабавно добавя, “такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но 
се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия 
Бог” (1 Кор. 6:9-11)? Той отново казва на римляните, “Както предавахте телесните си 
части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така 
сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва светост. Защото, когато 
бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от 
ония неща? - неща, за които сега се срамувате” (Рим. 6:19-21). 

11. Божествено избавление, не растеж от семе 

Кажете ми тогава, какво семе на избора е посадено в онези, които, замърсени по 
различни начини през целия си живот, са се втурвали с безразсъдно нечестие във 
всякакъв вид мерзости? Ако Павел искаше да изразява такъв възглед, той би трябвало 
да покаже колко много дължат на Божията доброта, чрез която са били запазени от 
пропадане в такава мръсотия. Петър също би трябвало да би трябвало да увещава 
своите сънародници да благодарят за вечното семе на избирането. Обратното, неговото 
увещание е, “Достатъчно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да 
живеят езичниците” (1 Пет. 4:3). Да даваме ли примери? Имало ли е зачатък на 
праведност в блудницата Раав преди да повярва (Ис.Нав. 2:4)? Или в Манасия, когато 
Ерусалим е бил оцветен и почти потопен в кръвта на пророците (4 Царе 23:16)? Или в 
крадеца, който помисли за покаяние едва в последния си дъх (Лука 23:42)? Затова нека 
да отхвърлим онези аргументи, които самите любопитни хора безразсъдно измислят без 
никакво основание от Писанието. Но нека се придържаме към това, което Писанието 
заявява, а именно, че “Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя 
път” ((Ис. 53:6); тоест към погибел. Бог оставя в тази яма на погибелта онези, които е 
определил да избави един ден, когато дойде определеното от Него време; Той само ги 
предпазва от пропадане в непоправимо богохулство. 



(Как Бог се отнася към отхвърлените, 12-17) 

12. Бог нанася справедливост към отхвърлените 

Така както чрез ефективността на Своето призоваване Господ извършва към 
Своето избрани спасението, на което ги е предопределил чрез Своето вечно намерение, 
така Той има осъждение срещу отхвърлените, чрез което извършва Своето намерение 
към тях. Следователно онези, които е създал за непочит в живота и погибел в смъртта, 
за да бъдат съдове за гняв и примери за суровост в довеждането им до тяхната съдба, 
Той в един случай лишава от средства да чуят Неговото Слово, а в друг чрез 
проповядването на Словото още повече ги заслепява и затъпява. Примерите за първото 
за безбройни, но нека да изберем един от най-забележителните. Преди идването на 
Христос са минали около четири хиляди години, през които Той е криел светлината на 
спасителното учение от всички народи. Ако някой отговори, че Той не им е дал 
притежание на великото благословение, защото ги е намерил недостойни, тогава 
тяхното потомство по никакъв начин не може да бъде по-достойно. В допълнение към 
опита, Малахия е достатъчен свидетел за това; защото макар да ги обвинява в неверие и 
богохулство, той все пак заявява, че Изкупителят ще дойде. Защо тогава е даден на 
вторите, а не на първите? Те напразно биха измъчвали себе си да търсят по-дълбока 
причина от тайната и неизследима Божия воля. И няма причина да се боим, че някой 
последовател на Порфирий ще обвинява безнаказано Божията справедливост, докато 
ние не казваме нищо в нейна защита. Защото докато твърдим, че никой не погива 
незаслужено, и само поради незаслужената Божия доброто някои биват избавени, 
казахме достатъчно за да изявим Неговата слава; няма ни най-малка причина за 
избягване на въпроса. 

Така върховният Съдия прави път за Своето предопределение, когато лишава 
онези, които е отхвърлил от общението на Неговата светлина, Той ги оставя в слепота. 
Всеки ден ни носи нови примери за втория случай, и много от тях са изявени пред нас в 
Писанието. От сто човека, на които е донесено едно и също проповядване, вероятно 
само двадесет го приемат с правилното покорство към вярата; другите не го оценяват, 
осмиват го, клеветят го или го позорят. Ако се каже, че тази разлика се дължи на 
злобата и извратеността на тези хора, отговорът не е задоволителен; защото същото 
нечестие би обхванало ума на праведните, ако Бог в Своята доброта не го поправи. И 
така винаги ще бъдем оплетени в греха, докато не извикаме заедно с Павел, “Кой те 
прави да се отличаваш?” (1 Кор. 4:7), показвайки, че някои хора превъзхождат други не 
поради своите качества, а само поради Божието благоволение. 

13. Самото проповядване на Словото може да закорави сърцето 

Тогава защо Той дарява благодат на едни, а подминава други? По отношение на 
първите, Лука дава причината: защото те “са отредени за вечен живот” (Деян. 13:48). 
Тогава какво да мислим за вторите, освен че са съдове на гнева, приготвени за непочит? 
Затова нека не отказваме да кажем заедно с Августин, “Бог може да промени волята на 
нечестивите към добро, защото е всемогъщ. Очевидно е, че може. Тогава защо не го 
прави? Защото не желае. Защо не желае? Отговорът на този въпрос остава скрит вътре в 
Него” (August. De Genes. ad Lit., Lib. 2). Не трябва да се опитваме да бъдем по-мъдри 
отколкото е законно, и е много по-добре да приемем обяснението на Августин, 
отколкото да бърборим заедно с Йоан Златоуст, “че Той привлича при Себе Си онзи, 
който желае и простира ръката си” (Chrysost. Hom. de Convers. Pauli); защото така 



разликата ще лежи не в Божието намерение, а в обикновената човешка воля. Но тя е 
толкова далеч от това да бъде поставена в обикновената човешка воля, че можем да 
добавим, че дори благочестивите и онези, които се боят от Бога, се нуждаят от това 
специално вдъхновение към Духа. Търговката на платове Лидия се боеше от Бога, и все 
пак беше необходимо нейното сърце да бъде отворено, за да обърне внимание на 
учението на Павел и да се възползва от него (Деян. 16:14). Това не се казва само за тази 
жена, а за да ни научи, че всеки напредък в благочестието се дължи на скритото 
действие на Духа. 

Нито може да се отрече, че Бог изпраща Своето Слово на мнозина, чиято 
слепота е благоволил да направи по-дълбока. Защо заповядва да донесат толкова много 
послания до Фараона? Дали е защото се е надявал, че Фараонът може да бъде смекчен 
чрез повтарянето? Не, но още преди да започне, Той знаеше и предсказа последствията: 
“И Господ каза на Моисей: Когато се завърнеш в Египет, внимавай да вършиш пред 
Фараона всичките чудеса, които дадох в ръката ти; но Аз ще закоравя сърцето му, и той 
няма да пусне хората” (Изх. 4:21). Така когато издига Езекиил, Той го предупреждава, 
“Изпращам те при израилтяните, при бунтовни хора, които въстанаха против Мен . . . 
от думите им да не се убоиш”; “Живееш всред дом на бунтовници, които имат очи за да 
виждат, но не виждат, които имат уши за да чуват, но не чуват” (Езек. 2:3, 6; 12:2). Така 
Той предсказва на Еремия какъв ще бъде плодът от неговото поучение: “да 
изкореняваш, да съсипваш и да погубваш” (Ер. 1:10). Но пророчеството на Исая е дори 
по-силно; защото бива изпратен от Господа с тези думи: “С уши непрестанно ще чуете, 
но няма да схванете, и с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете. Направи да 
затлъстее сърцето на тия хора, и направи да натегнат ушите им, и затвори очите им, да 
не би да гледат с очите си, и да слушат с ушите си, и да разберат със сърцето си, и да се 
обърнат та се изцелят” (Ис. 6:9, 10). Тук Бог насочва Своя глас към тях, но това е за да 
оглушеят; запалва светлина, но това е за да ослепеят; дава наставление, но това е за да 
оглупеят; дава лекарство, но това е за да не бъдат изцелени. И Йоан, като говори за това 
пророчество, заявява, че юдеите не повярваха в Христовото учение, защото това Божие 
проклятие лежи върху тях. 

Също е безспорно, че Бог довежда Своето учение обвито в загадки на онези, 
които не благоволи да просвети, за да не могат да се възползват от него, но да бъдат 
предадени на по-дълбока слепота. Затова нашият Спасител заявява, че притчите, които 
е говорил на множеството, ще обясни само на Апостолите, “защото на вас е дадено да 
знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено” (Мат. 13:11). Ще попитате, 
какво всъщност прави нашият Господ като поучава онези, които иска да не Го 
разберат? Вижте къде е причината, и престанете да питате? Колкото и неясно да е 
Словото, в него винаги има достатъчно светлина, за да изобличи съвестта на 
нечестивите. 

14. Причината за закоравеността на сърцето 

Сега остава да видим защо Господ действува по този начин. Ако се отговори, че 
това е защото хората заслужават това поради своето безбожие, нечестие и 
неблагодарност, това е истинно и вярно; но все пак, тъй като все още не е явно каква е 
причината за разликата, че някои се обръщат към покорство, а други остават 
закоравени, ние трябва при разглеждането да отидем на текста от Мойсей, който Павел 
коментира, а именно, “Именно за това те издигнах, за да покажа в теб силата Си и да се 
прочуе името Ми по целия свят” (Рим. 9:17). Отказът на отхвърлените да се покоряват 



на Божието Слово, когато им бъде изявено, ще бъде правилно приписан на злобата и 
извратеността на техните сърца, ако в същото време се добави, че те са осъдени на тази 
извратеност, защото според справедливите, но неизследими Божии съдби те са 
издигнати, за да изявят Божията слава чрез своето осъждение. По същия начин, когато 
за синовете на Илий се казва, че искат да слушат здравословни увещания, “защото 
Господ щеше да ги погуби” (1 Царе 2:25), не се отрича, че тяхната закоравеност беше 
плод на тяхното собствено нечестие; но в същото време се заявява защо са били 
оставени на своята закоравеност, когато Господ е можел да смекчи сърцата им: а 
именно, защото Неговата непроменима наредба ги е обрекла веднъж завинаги на 
погибел. От това следват и думите на Йоан, “Ако и да беше извършил толкова 
знамения пред тях, те пак не повярваха в Него; за да се изпълни казаното от пророк 
Исая, който рече, Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? (Йоан 
12:37, 38); защото макар че не оправдава тяхната извратеност, той се задоволява с 
мисълта, че Божията благодат е безвкусна за хората, докато Святият Дух не й придаде 
някакъв вкус. И Христос, като цитира пророчеството от Исая, “Всички ще бъдат 
научени от Бога” (Йоан 6:45), само иска да покаже, че юдеите са отхвърлени и 
чужденци за Църквата, защото не искат да бъдат научени; и не дава друга причина 
освен тази, че Божието обещание не им принадлежи. Това се потвърждава от думите на 
Павел, че “разпнатият Христос” е “за юдеите съблазън, а за гърците глупост; но за 
самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост” (1 Кор. 
1:23, 24). 

След като споменава обичайните плодове от проповядването на Благовестието, 
че то разгневява едни и бива презирано от други, той казва, че то е скъпоценно само за 
онези, които са призвани. Малко преди това той ги нарича “вярващи,” но не желае да 
откаже правилното място на Божествената благодат, която предхожда вярата; дори 
добавя вярата с уточнението, че онези, които са приели Благовестието, трябва да 
припишат заслугата за своята вяра на Божието призоваване. Така също веднага след 
това той показва, че те са избрани от Бога. Когато нечестивите чуват тези неща, те се 
оплакват, че Бог злоупотребява със Своята върховна власт; че си прави жестоко 
забавление с нещастието на Своите създания. Но нека ние, които знаем, че хората 
подлежат по толкова много обвинения на Божието осъждение, че не могат да защитят и 
една хилядна от своите престъпления (Йов 9:3), да признаем, че отхвърлените не 
понасят нищо, което не е съобразено с най-съвършената справедливост. Когато не 
можем ясно да видим причината за това, нека по-добре да останем в незнание относно 
дълбините на Божествената мъдрост. 

15. Текстове от Писанието, които като че ли доказват обратното на това 
учение: (А) Езекиил 33:11 

Но тъй като често се привежда възражение, основано върху няколко стиха от 
Писанието, в които като че ли Бог отрича, че нечестивите погиват поради Неговата 
наредба, а непринудено довеждат смърт върху себе си противно на Неговото 
предупреждение, нека накратко да обясним тези текстове и да покажем, че не са 
противни на горния възглед. 

Един от приведените текстове е, “Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия – 
казва Господ Йеова – а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее?” (Езек. 18:23). 
Ако разширим това до целия човешки род, защо не са мнозинство онези, чиито умове 
могат лесно да се покорят, когато са подтикнати към покаяние, а не другите, които 



Неговото призоваване прави всекидневно да се закоравяват все повече? Нашият Господ 
заявява, че проповядването на Благовестието и чудесата би произвело повече плод сред 
хората на Ниневия и Содом отколкото в Юдея (Мат. 11:23). Тогава как става така, че 
ако Бог иска всички да бъдат спасени, Той не отваря възможност за покаяние на 
изгубените, та по този начин по-лесно да приемат благодатта? От това можем да видим, 
че текстът ще бъде насилствено изкривен, ако Божията воля, която пророкът 
споменава, се противопоставя на Неговото вечно намерение, чрез което е отделил 
избраните от отхвърлените. Сега, ако искаме да открием истинската цел на думите на 
пророка, ще открием, че той само иска да даде надежда за оправдание на онези, които 
се покаят. Обобщението е, че Бог несъмнено е готов да прости винаги, когато 
грешникът се покае. Следователно, Той не желае неговата смърт, тъй като желае 
неговото покаяние. Но опитът показва, че Неговата воля за покаянието на онези, които 
кани при Себе Си, не е такава, че да докосне сърцата на всички тях. Но не може да се 
каже, че Той действува чрез заблуда; защото макар че външното проповядване само 
прави без извинение онези, които чуват и не се покоряват, то все още се приема за 
свидетелство на благодатта, чрез която Той примирява хората със Себе Си. 
Следователно нека да държим учението на пророка, че Бог не се наслаждава в смъртта 
на грешника; за да могат праведните да бъдат уверени, че винаги, когато се покаят, Бог 
е готов да им прости; и за да могат нечестивите да чувствуват, че тяхната вина е 
удвоена, когато не отговорят на голямата милост и снизхождение на Бога. И така, 
Божията милост винаги ще бъде готова да посрещне каещия се; но всички пророци и 
апостоли, и самият Езекиил, ясно казват на кого се дава дарът на покаянието. 

16. (Б) 1 Тимотей 2:3-4, и подобни текстове 

Вторият привеждан текст е този, в който Павел казва, че “Бог иска да се спасят 
всички хора” (1 Тим. 2:4). Макар че мисълта тук е различна от предишната, те имат 
доста общи неща. Аз отговарям, първо, че смисълът на Божието желание е ясен от 
контекста; защото Павел свързва две неща, искане да бъдат спасени и да дойдат до 
познание за истината. Ако с това искат да кажат, че Божието вечно намерение е 
определило всички да получат учението за спасение, какво има предвид Мойсей със 
следните думи, “ Кой народ е толкова велик, че да има Бог така близо при себе си” (Вт. 
4:7)? Как става така, че много народи са лишени от тази светлина на Благовестието, 
която други притежават? Как става така, че чистото познание за учението за 
благочестието никога не е достигнало някои хора, а други едва вкусват само неясни 
трохи от него? Сега ще бъде лесно да извлечем целта на твърдението на Павел. Той 
заповядва на Тимотей в църквите редовно да се принасят молитви за царе и началници; 
но тъй като изглежда донякъде нелепо да се принасят молитви за една класа хора, 
които са почти безнадеждни (тъй като всички те не само са странници за тялото на 
Христос, но и правят всичко възможно да унищожат Неговото царство), той добавя, че 
за Бога е добро всички хора да бъдат спасени. С това той със сигурност иска да каже 
само, че пътят на спасението не е затворен за никоя класа хора; обратното, Той изявява 
Своята милост по такъв начин, че не би възпрял никой от нея. 

Другите текстове не заявяват какво Бог е определил по отношение на всички 
хора в Своята тайна наредба, а заявяват, че има прошка за всички грешници, които я 
потърсят. Защото ако настояват върху думите, “Бог заключи всички в неверие, за да 
покаже милост към всички” (Рим. 11:32), аз от моя страна ще настоявам на това, което е 
написано на друго място, “Нашият Бог е на небето; прави всичко, що Му е угодно” (Пс. 
115:3). Следователно, трябва да обясним този текст, за да го примирим с другия, “Ще 



покажа милост към когото ще покажа, и ще пожаля когото ще пожаля” (Изх. 33:19). 
Този, Който избира към кого ще покаже милост, не я показва на всички. Но тъй като 
ясно се вижда, че тук той говори не за отделни хора, а за класи хора, нека да си спестим 
дългата дискусия. В същото време трябва да отбележим, че Павел не заявява какво Бог 
прави винаги, навсякъде и във всякакви обстоятелства, а оставя на Него да прави царете 
и съдиите съучастници в небесното учение, дори в своята слепота те да се бунтуват 
против него. 

Едно по-силно възражение изглежда е основано на текста от Петър: Господ “не 
иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние” (1 Пет. 3:9). Но решението на 
проблема трябва да се намери във втората част на изречението, защото Неговата воля 
да дойдат до покаяние не може да се използва в някакъв друг смисъл от този, който се 
използва навсякъде в Писанието. Покаянието несъмнено зависи само от Бога, а дали 
Той има намерение да обърне всички, става ясно от самия Него, когато обещава, че на 
едни ще даде сърце от плът, а на другите ще остави каменното сърце (Езек. 36:26). 
Вярно е, че ако не беше склонен да приема онези, които молят за Неговата милост, не 
може да се каже, “Върнете се при Мен, казва Господ на Силите, и Аз ще се върна при 
вас, казва Господ на Силите” (Зах. 1:3) но твърдя, че никой човек не идва при Бога ако 
преди това не е променен отгоре. И ако покаянието беше оставено на човешката воля, 
Павел не би казал, “Та дано Бог би им дал покаяние” (2 Тим. 2:25). Нещо повече, 
докато увещава всички към покаяние, ако Бог не променя вярващите чрез скритото 
действие на Своя Дух, Еремия не би казал, “Върни ме, и ще бъда върнат, защото Ти си 
Господ мой Бог. Наистина, откакто бях върнат, покаях се” (Ер. 31:18). 

17. Отговори на други възражения 

Но ще кажете, ако е така, тогава не можем да имаме голяма вяра на обещанията 
на Благовестието, които като свидетелствуват относно Божията воля, заявяват, че Бог 
желае това, което е противно на Неговата ненарушима наредба. В никакъв случай; 
защото колкото и да са универсални обещанията за спасение, няма противоречие между 
тях и предопределянето на отхвърлените, ако обърнем внимание на тяхното действие. 
Знаем, че обещанията са ефективни само когато ги приемем с вяра, но когато вярата е 
празна, обещанията не действуват. Ако това е естеството на обещанията, нека сега да 
видим дали има някакво несъответствие между двете неща, а именно, че Бог чрез вечна 
наредба е определил числото на хората, които е благоволил да приеме в любов, и на 
другите, върху които е благоволил да изяви Своя гняв, и в същото време предлага 
еднакво спасението на всички хора. Аз твърдя, че те са в съвършено съгласие едно с 
друго, защото всичко, което се има предвид с обещанието, е, че просто Неговата 
милост се дава на всички, които я желаят и молят за нея, а това правят само хората, 
които Той е просветил. Нещо повече, Той просвещава онези, които е предопределил за 
спасение. Така истината за обещанията остава твърда и ненарушима, така че не може да 
се каже, че има някакво несъгласие между Божия вечен избор и свидетелството на 
Неговата благодат, която Той предлага на вярващите. 

Но защо Той споменава всички хора? Именно за да могат съвестите на 
праведните да бъдат още по-уверени, когато разбират, че няма разлика между 
грешниците, стигат да имат вяра, и за да не могат нечестивите да претендират, че нямат 
към какво да се обърнат за да се избавят от робството на греха, когато неблагодарно 
отхвърлят отправеното им предложение. Следователно, тъй като чрез Благовестието 
Божията милост е предлагана на двете групи, именно вярата – или просвещението от 



Бога – е това, което разграничава праведните от нечестивите, като едните чувствуват 
действието на Благовестието, а другите не придобиват никаква полза от него. Самото 
просвещение воид началото си именно от Божия избор. 

Друг цитиран текст е възклицанието на нашия Спасител, “Ерусалиме, 
Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до теб, колко 
пъти съм искал да събера твоите деца, както кокошката прибира пилетата под крилата 
си, но не искахте!” (Мат. 23:37); но този стих не им дава никаква подкрепа. Признавам, 
че тук Христос говори не само като човек, но ги укорява за това, че по всяко време са 
отхвърляли Неговата благодат. Но трябва да дадем определение за тази Божия воля, за 
която говорим. Защото е добре известно какви дела извърши Бог за да възпира тези 
хора, и колко извратено от най-горния до най-долния те следваха своите извратени 
страсти, и отказваха да бъдат събрани. Но от това не следва, че Божието намерение е 
било осуетено от човешкото нечестие. Те възразяват, че нищо не е по-противно на 
Божието естество от това Бог да има две воли. Аз признавам това, стига те да бъдат 
верни тълкуватели. Но защо те не обръщат внимание на многото текстове, в които Бог 
описва Себе Си с човешки чувства и снижава Себе Си под Своето истинско величие? 
Той казва, “Простирах ръцете Си цял ден към бунтовни хора” (Ис. 65:2), ставайки рано 
и работейки до късно, за да ги върне при Себе Си. Ако те се опитат да приложат тези 
качества без да обърнат внимание на преобразността, ще възникнат много ненужни 
спорове, които могат да бъдат прекратени с простото решение, че тук Бог е описан чрез 
това, което е само човешко. Всъщност, решението, което дадохме на друго място (виж 
Книга 1, глава 18, р. 3; и Книга 3, глава 20, р. 43), е напълно достатъчно, а именно, че 
макар за нашето възприятие Божията воля да е множествена, вътре в Себе Си Той не 
иска противоположни неща, но според Своята многообразна мъдрост (така я нарича 
Павел, Еф. 3:10), превъзхожда нашите възприятия, до онова време, когато ще ни се даде 
да знаем как Той скрито желае това, което сега за нас изглежда противно на Неговата 
воля. 

Те също забавляват себе си със заяждането, че тъй като Бог е Баща на всички, 
несправедливо е да отхвърля някой човек, преди той със своето лошо поведение да е 
заслужил такова наказание. Като че ли Божията доброта не се простира дори до 
кучетата и прасетата. Но ако ограничим нашия възглед до човешкия род, нека да ни 
кажат защо Бог избра само един народ за Себе Си и стана техен Баща, и защо от този 
народ извлече само малък брой хора, като че ли те са цвета на народа. Но онези, които 
така обвиняват Бога, са така заслепени от своето увлечение за злословие, че не 
разсъждават, че както Бог “прави слънцето да изгрява за праведните и за неправедните” 
(Мат. 5:45), така наследството е запазено за малцината, на които един ден ще бъде 
казано, “Елате, благословени от Баща Ми, и наследете Царството, . . .” (Мат. 25:34). 
Нещо повече, те възразяват, че Бог не мрази нито едно от нещата, които е направил. Аз 
признавам това, но то не засяга учението, което поддържам, че отхвърлените са 
омразни на Бога, и в това Той е съвършено справедлив, тъй като лишените от Неговия 
Дух не могат да произведат нищо, което не заслужава проклятие. Те добавят, че няма 
разлика между юдеин и езичник, и следователно Божията благодат се предлага еднакво 
на всички; вярно е, ако само признаят (както Павел заявява), че Бог призовава и юдеи, и 
езичници според Своето благоволение, без да се ограничава до една от двете групи. 
Това опровергава тяхната заблуда относно друг стих, “ Бог заключи всички в неверие, 
та към всички да покаже милост” (Рим. 11:32); с други думи, той иска всички, които са 
спасени, да приписват своето спасение на Неговата милост, макар че благословението 
на спасението не е общо за всички. Накрая, след като приведохме всички аргументи от 



едната и от другата страна, нека нашият извод е заедно с Павел да бъдем изпълнени със 
страхопочитание относно голямата възвишеност на темата, и ако езиците ни все още 
мърморят, нека не се срамуваме да са присъединим към неговото възклицание, “Но, 
човече, ти кой си та да отговаряш против Бога?” (Рим. 9:20). Наистина Августин 
твърди, че е извратено да измерваме Божествената справедливост по стандартите на 
човешката справедливост (De Praedest. et Gra., c. 2). 

   



Глава Двадесета и Пета 

25. КРАЙНОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 

Има четири главни части в тази глава, 

I. Ползата, необходимостта, истината и неопровержимите доказателства за 
истинното учение за крайното възкресение – непознато за философите, р. 1-4.  

II. Опровержение на възраженията срещу това учение от атеисти, садукеи, 
хилиасти и други фанатици, р. 5-7.  

III. Обяснение на естеството на крайното възкресение, р. 8, 9.  
IV. За вечното блаженство на избраните и вечното страдание на отхвърлените.  

Раздели. 

1. За непобедимо устояване в нашето призвание, необходимо е да бъдем 
съживявани с благословената надежда за крайното пришествие на нашия 
Спасител.  

2. Съвършеното блаженство, запазено за избраните при крайното възкресение, не е 
било известно на философите.  

3. Истинността и необходимостта от това учение за крайното възкресение. За 
потвърждение на нашата вяра в него имаме,  
1. Примера на Христос.  
2. Божието всемогъщество.  

Има неразрушима връзка между нас и нашия възкръснал Спасител. Телата на 
избраните трябва да бъдат съобразени с тялото на тяхната Глава. То сега е в 
небето. Следователно, нашите тела също трябва да възкръснат, и съживени със 
своите души, да царуват с Христос в небето. Възкресението на Христос е залог 
за нашето възкресение.  

4. Тъй като Бог е всемогъщ, Той може да възкресява мъртвите. Обяснение на 
възкресението чрез природен процес. Видението за сухите кости.  

5. Втора част на главата, опровергаваща възраженията срещу учението за 
възкресението.  
1. Атеисти.  
2. Садукеи.  
3. Хилиасти. Техните хитрости. Различни отговори.  
4. Универсалисти. Отговор.  

6. Продължение на възраженията.  

5. Някои мислители, които си въобразяват, че смъртта унищожава целия 
човек. Опровержение. Състоянието и обиталището на душите до 
последния ден. Какво означава “лоното на Авраам.”  

7. Опровержение на някои слаби хора и манихеи, които твърдят, че се дават нови 
тела. Опровержение, потвърдено с различни аргументи и текстове от Писанието.  

8. Продължение на опровержението на измислицата с новите тела.  
9. Нечестивите ще възкръснат ли? Положителен отговор. Защо нечестивите ще 

възкръснат. Защо възкресението е обещано само на избраните.  



10. Последна част на главата, разглеждаща вечното блаженство. Неговият блясък 
надвишава нашето разбиране. Правила, които трябва да се спазват. Славата на 
всички светии няма да бъде една и съща.  

11. Без да внимание към въпроси, които само озадачават, отговор на въпроси, които 
не са безполезни.  

12. Както блаженството на избраните, така и страданието на отхвърлените ще бъдат 
безмерни и безкрайни.  

(Изявление на учението за крайното възкресение, 1-4) 

1. Важността и препятствията пред надеждата за възкресението 

Христос, Слънцето на правдата, осветявайки ни чрез Благовестието, след като е 
победил смъртта, както Павел заявява, ни е дал светлината на живота; и затова се казва, 
че при повярването сме преминали от “смъртта в живота,” като вече не сме странни и 
чужденци, а съграждани на светиите и на домочадието на Бога, Който ни е направил да 
седим с Неговия единороден Син в небесни места, така че нищо не ни липсва за нашето 
блаженство; и все пак, за да не ни се струва тежко, когато биваме изпитвани в тежко 
воюване, като че ли победата придобита в Христос не е произвела никакъв плод, трябва 
да обърнем внимание на това, което на друго място се поучава относно естеството на 
надеждата. Тъй като се надяваме на това, което не виждаме, и както се казва в друг 
стих, вярата е “увереност в неща, които не виждаме,” докато сме в затвора на тялото, 
ние сме отделени от Господа. По тази причина Павел казва, “Умряхте, и вашият живот 
е скрит с Христос в Бога. Когато Христо вашият живот се яви, тогава и вие ще се явите 
с Него в слава.” Следователно, нашето настоящо състояние изисква от нас да “живеем 
трезво, праведно и благочестиво . . . очаквайки благословената надежда на славното 
явление на великия Бог и наш Спасител Исус Христос.” Тук имаме нужда от 
необикновено търпение, за да не би, като сме изтощени от умора, да се върнем назад 
или да изоставим нашето място. 

И така, всичко, което казахме дотук за нашето спасение, изисква от нас да 
издигнем умовете си към небето, та както Петър ни увещава, макар да не виждаме 
Христос, “като вярваме . . . да се радваме с неизразима радост и пълна слава,” 
получавайки целта на нашата вяра, спасението на душите си. Поради това Павел казва, 
че вярата и любовта на светиите следват от вярата и надеждата за това, което е запазено 
за тях на небето (Кол. 1:5). Когато по този начин държим очите си съсредоточени в 
Христос на небето и нищо на земята не ни възпира да ги насочваме към обещаното 
блаженство, тогава истински се изпълняват думите, “където е съкровището ви, там ще 
бъде и сърцето ви” (Мат. 6:21). От това идва причината вярата да е толкова рядко 
срещана в света; защото нищо не е по-трудно за нашия мързел от това да преодоляваме 
безбройните препятствия в стремежа към наградата на нашето най-висше призвание. 
Към огромния товар от нещастия, под който сме погребани, се добавят подигравките на 
простаците, които ни нападат за простата вяра, че като съзнателно отхвърляме 
примамките на настоящия живот, ние като че ли се опитваме да хванем сянка, търсейки 
щастие, което е скрито от нас. Накратко, отгоре и отдолу, отпред и отзад сме обградени 
с жестоки изкушения, на които нашите умове въобще не биха устояли, ако не бяха 
освободени от земните цели и посветени на небесния живот, колкото и отдалечен от 
нас да изглежда той. Следователно, уверен напредък в Благовестието може да постигне 
само онзи, който е придобил навика да размишлява постоянно върху блаженото 
възкресение. 



2. Копнежът за съединяване с Бога е подтик за надеждата на възкресението 

Философите в древни времена са беседвали и дори са спорели един с друг 
относно върховното добро за човека; но никой освен Платон не е осъзнал, че то се 
състои в единството с Бога. Той, обаче, не е могъл да си състави дори несъвършена 
представа за нейното истинско естество; и това не е чудно, тъй като той не е научил 
нищо за свещената връзка на това единство. А ние дори в това земно пътуване знаем в 
какво се състои нашето съвършено и единствено блаженство – блаженство, което, 
докато копнеем за него, всекидневно възпламенява все повече сърцата ни, докато 
достигнем до окончателното изпълнение. Затова казвам, че никой не участвува в 
ползите от Христос освен онези, които издигат умовете си до възкресението. 
Съответно, това е целта, която Павел поставя пред вярващите и към която казва да се 
стремят, забравяйки всичко друго докато я достигнат (Фил. 3:8). Следователно, колко 
по-усилено трябва ние да се борим за нея, защото ако светът ни погълне, ще бъдем 
сурово наказани за нашата леност. Така в друг текст той отличава вярващите по този 
белег, че тяхното гражданство е на небето, откъдето очакват Спасителя (Фил. 3:20). 

И за да не отслабват в пътя си, той свързва всички други създания с тях. Тъй 
като навсякъде виждаме безформени развалини, казва той, всичко на небето и на земята 
се бори за обновление. Тъй като Адам чрез своето падение унищожи правилния ред на 
естеството, създанията стенат под робството, под което са поставени поради неговия 
грях; не че всички те са надарени с разум, но че естествено копнеят за съвършеното 
състояние, от което са изпаднали. Затова Павел ги описва като стенещи и в родилни 
болки (Рим. 8:19); така че ние, които сме получили първите плодове на Духа, да се 
срамуваме, че се валяме в мръсотия, вместо поне да подражаваме на неодушевените 
създания, които носят наказанието за чуждия грях. И за да ни подтикне още по-силно, 
той нарича окончателното пришествие на Христос наше изкупление. Наистина е вярно, 
че всички части на нашето изкупление са вече завършени; но както Христос веднъж е 
принесен за нашите грехове (Евр. 9:28), така отново ще се яви за спасение без да има 
работа с грях. И така, каквито и да са скърбите, които ни притискат, нека това 
изкупление да ни подкрепя до неговото окончателно изпълнение. 

3. Възкресението, на което се надяваме, е възкресение на тялото; 
възкресението на Христос е първообраз на него 

Самата важност на този предмет трябва да усили нашето усърдие. Павел 
правилно твърди, че ако Христос не е възкръснал, цялото Благовестието е измамно и 
напразно (1 Кор. 15:13-17); нашето състояние би било по-нещастно от това на другите 
смъртни, защото сме изложени на много омраза и обиди и постоянно си навличаме 
опасности; ние сме като овце предназначени за клане; и така авторитетът на 
Благовестието ще изчезне не само в една част, но в самата си същност, включително 
нашето осиновление и завършването на нашето спасение. Затова нека да съсредоточим 
нашето внимание върху най-важното нещо, за да не би дългото време да произведе в 
нас умора. По-горе отложих за тази глава кратката беседа към моите читатели, когато 
приемат Христос, начинателя на съвършеното спасение, да се научат да се издигнат на 
високо и да знаят, че Той е облечен с небесно безсмъртие и слава, за да бъде цялото 
тяло съобразено с Главата. Така в Неговата личност Святият Дух винаги представя пред 
нас пример за възкресението. 



Трудно е да повярваме, че след като нашите тела са се разложили, те пак ще 
възкръснат в определеното време. И затова много от философите, макар да са 
поддържали безсмъртието на душата, не са се съгласявали с възкресението на тялото. 
Макар че в това те остават без извинение, това ни напомня, че този предмет е твърде 
труден за човешкото осъзнаване. За да даде на вярата способност да преодолее тази 
голяма трудност, Писанието ни дава две спомагателни доказателства, едното е 
подобието на Христовото възкресение, а другото е Божието всемогъщество. 

Следователно, винаги когато се разглежда предметът на възкресението, нека да 
мислим за примера на нашия Спасител, Който като завърши Своя смъртен път в нашето 
естество, което беше приел, придоби безсмъртие, и сега е залог на нашето бъдещо 
възкресение. Защото във всички скърби, с които сме обградени, ние винаги носим “на 
тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви на тялото ни и животът на Исус” (2 
Кор. 4:10). Не е законно, нито е дори възможно, да Го отделяме от нас, без да разделяме 
самия Него. От това следва и аргументът на Павел, “Ако няма възкресение от мъртвите, 
тогава и Христос не е възкръснал” (1 Кор. 15:13); защото той приема за даденост, че 
когато Христос е бил умъртвен и чрез възкресението е спечелил победа над смъртта, 
Той не е действувал само за Себе Си, а в Главата е започнал това, което задължително 
трябва да се изпълни във всички членове според степента и реда на всеки един от тях. 
Защото няма да бъде правилно да бъдем направени равни на Него във всяко отношение. 
В псалма се казва, “Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление” (Пс. 16:10). 
Макар че част от тази увереност принадлежи на нас според дадената ни мяра, все пак 
пълното действие се явява само в Христос, Който като е свободен от всякакво тление, 
прие тяло без недостатък. И така, за да няма съмнение относно нашето съединяване с 
Христос в блажено възкресение, и за да се задоволим с този залог, Павел изрично 
заявява, че Той седи в небесни места и ще дойде като Съдия в последния ден с 
изричната цел да промени нашето тленно тяло “съобразно с Неговото славно тяло” 
(Фил. 3:21). На друго място казва, че Бог не е възкресил Своя Син от смъртта за да даде 
единичен пример за своето могъщество, а че Духът върши същото действие по 
отношение на онези, които вярват; и затова казва, че когато обитава в нас, Духът е 
живот, защото целта, с която ни е бил даден, е да съживи нашето смъртно тяло (Рим. 
8:10, 11; Кол. 3:4). 

Накратко преглеждам предмети, които могат да се разглеждат по-старателно и 
заслужават да бъдат удостоени с повече светлина, но и в малкото, което казах, се 
надявам, че благочестивите читатели ще намерят достатъчен материал за изграждане на 
своята вяра. Христос възкръсна за да ни направи съучастници с Него в бъдещия живот. 
Той беше възкресен от Бащата, тъй като е Глава на Църквата, от която не е възможно да 
бъде отделен. Бил е възкресен чрез силата на Духа, Който в нас също изпълнява 
служението на съживяване. Накратко, Той е бил възкресен за да бъде възкресението и 
живота. Но както казахме, тъй като в това огледало виждаме живия образ на 
възкресението, то ни дава сигурно свидетелство за подкрепа на нашите умове, стига да 
не отслабваме, да не се изморяваме от дългото чакане, защото не принадлежи на нас да 
измерваме времето по нашето удоволствие; но да чакаме търпеливо докато в Своето 
време Бог обнови Своето царство. Павел говори за това, когато казва, “Но всеки на своя 
ред; Христос първият плод, после, при пришествието на Христос тези, които са 
Негови” (1 Кор. 15:23). 

Но за да не би да се повдигне въпрос относно възкресението на Христос, на 
което е основано нашето възкресение, виждаме колко често Той сам свидетелствува за 



него. Подигравателите ще осмиват като детска приказка разказа, даден ни от 
Евангелистите. Каква важност ще отдадат те на съобщение, донесено от плашливи 
жени, и след това потвърдено от учениците, които са били почти мъртви от страх? Защо 
Христос не е поставил бляскави доказателства за Своята победа в средата на Храма или 
на Форума? Защо не излезе пред самия Пилат и да го срази със страх? Защо отново не 
се покаже жив на свещениците и на целия Ерусалим? Простаците едва ли ще признаят, 
че свидетелите, които Той избира, са най-подходящите. 

Аз отговарям, че макар в началото тяхната немощ да е заслужавала презрение, 
цялото е било насочвано от възхитителното Божие провидение, така че отчасти от 
любов към Христос и религиозна ревност, отчасти от неверие, онези, които преди това 
са били обхванати от страх, сега бързат към гроба не само за да видят с очите си 
истината, но и да чуят как ангелите обявяват гласно това, което хората са видели. Как 
можем да оспорваме истинността на онези, които сами са смятали казаното им от 
жените за измислица, докато не са видели действителността? Не е странно, че целият 
народ, а също и управителят, след като са имали достатъчно свидетелства за 
изобличение, не са имали възможността да видят Христос или другите знамения (Мат. 
27:66; 28:11). Гробът е запечатан, стражите пазят непрекъснато, но на третия ден тялото 
го няма. Войниците биват подкупени да пуснат слух, че учениците са откраднали 
тялото. Като че ли учениците са имали възможността да победят група войници, или са 
имали оръжия, или са били обучени да предприемат такава дързост. Но ако войниците 
са нямали достатъчно смелост да ги отблъснат, защо не са ги последвали и арестували с 
помощта на народа? Следователно, със своя печат Пилат всъщност е признал 
възкресението на Христос, и чрез своето мълчание или лъжливи слухове стражите са 
станали вестоносци на Неговото възкресение. В същото време се е чул глас, “Той не е 
тук, а възкръсна” (Лука 24:6). Небесният блясък ясно показва, че не са били хора, а 
ангели. 

След това, ако е имало някакво съмнение, самият Христос го премахва. 
Учениците често Го виждаха; дори докоснаха ръцете и краката Му, и тяхното неверие 
не е без значение в утвърждаването на нашата вяра. Той беседва с тях за тайните на 
Божието царство, и накрая, докато Го гледаха, се възнесе в небето. Тази гледка беше 
изявена не само на единадесетте апостоли, но беше видяна от повече от петстотин 
братя (1 Кор. 15:6). След това, като изпрати Святия Дух, Той даде доказателство не 
само за живота, но и за върховна власт, както беше предсказал, “За вас е по-добре да 
отида Аз, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас” (Йоан 16:7). Повел не 
беше хвърлен на пътя от силата на мъртвец, а почувствува, че Онзи, срещу Когото 
воюваше, притежава върховна власт. На Стефан Той се яви с друга цел, а именно, да 
победи страха от смъртта чрез увереността в живота. Да откажем да обърнем внимание 
на тези многобройни и истинни доказателства не е неувереност, а извратен и заслепен 
инат. 

4. Божието всемогъщество като аргумент за възкресението на тялото 

Вече казахме, че в доказването на възкресението нашите мисли трябва да бъдат 
насочени към Божието всемогъщество. Павел накратко поучава това, когато казва, че 
Господ Исус Христос “ще преобрази нашето унищожено тяло съобразно с Неговото 
славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си” (Фил. 
3:21). Следователно, нищо не може да бъде по-несмислено от това да гледаме тук на 
това, което може да се направи естествено, когато пред нас е неизмеримо чудо, което 



със своето величие надминава нашите възприятия. Павел, обаче, като дава 
доказателство от естеството, опровергава безсмислието на онези, които отричат 
възкресението. “Глупецо, това, което сееш, не оживява, ако не умре. . . .” (1 Кор. 15:36). 
Той казва, че в семето се наблюдава някакво възкресение, защото плодът идва от 
изтление. 

Няма да бъде толкова трудно да повярваме, ако обърнем дължимото внимание 
на чудесата, които виждаме с очите си навсякъде по света. Но нека да помним, че 
никой не е истински убеден в бъдещото възкресение освен онзи, който с възхищение 
отдава слава на Бога. Въодушевен от тези убеждения Исая възкликва, “Твоите умрели 
ще оживеят; моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, 
които обитавате в пръстта” (Ис. 26:19). В отчайващи обстоятелства той се издига до 
Бога, извора на живота, в Чиято ръка е “отърваването от смъртта” (Пс. 68:20). Също и 
Йов, когато приличаше повече на труп отколкото на живо същество, уповавайки на 
Божията сила, не се колебае с пълна сила да се издигне до този ден: “Защото знам, че е 
жив Изкупителят ми, и че в последно време ще застане на земята [тоест, там ще 
упражнява Своята власт]; и като изтлее след кожата ми това тяло, пак вън от плътта си 
ще видя Бога; Когото аз сам ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като чужденец” 
(Йов 19:25-27). Макар че някои прибягват до по-завъртени тълкувания, чрез които 
изкривяват тези стихове така, като че ли те не говорят за възкресението, те само 
потвърждават това, което желаят да съборят; че като търсят утеха в своите нещастия, 
святите хора прибягват за облекчение само към образа на възкресението. 

Това става по-ясно от един текст в Езекиил. Когато юдеите се присмиваха на 
обещанието за завръщане и възразяваха, че вероятността за това не е по-голяма от тази 
за излизане на мъртвец от гроба, пророкът видя видение за нива покрита със сухи 
кости, които по Божията заповед получиха жили и плът. Макар че в тази метафора Той 
насърчава хората да се надяват за завръщането, все пак основанието за надежда е взето 
от възкресението, тъй като то е първообраз на всички избавления, които вярващите 
преживяват в този свят. Така Христос заявява, че гласът на Благовестието дава живот; 
но тъй като юдеите не го приеха, Той веднага добавя, “Не се чудете на това; защото иде 
час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат” (Йоан 5:28, 
29). 

Затова, сред всякакви сблъсъци нека да ликуваме по примера на Павел, че Този, 
Който ни е обещал бъдещия живот, “е способен да опази онова,” което “Му е 
поверено,” и така за нас е запазена слава, “венецът на правдата, който Господ 
праведният Съдия ще ни даде” (2 Тим. 1:12; 4:8). Така всички трудности, които можем 
да понесем, ще бъдат изява на нашия бъдещ живот, “Понеже е справедливо пред Бога 
да въздаде скръб на онези, които ви оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде утеха 
(както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели в 
пламенен огън” (2 Сол. 1:6-8). Но трябва да обърнем внимание на това, което той 
добавя малко след това, а именно, че “ще дойде да се прослави в светиите Си и да се 
покаже чуден във всички повярвали” в Благовестието. 

(Опровержение на възражения на различни видове противници на учението, 5-9) 

5. Опровержение на езическото отричане на възкресението от погребалните 
ритуали. Заблудата на хилиастите. 



Макар че умовете на хората трябва да бъдат постоянно заети с тези 
размишления, те пак, като че ли са решени да премахнат всеки спомен за 
възкресението, наричат смъртта край на всичко, изчезване на човека. Соломон 
определено изразява общоприетия възглед като казва, “Живо куче струва повече от 
мъртъв лъв” (Екл. 9:4). И отново, “Кой знае, че духът на човешките деца възлиза горе, и 
че духът на животното слиза долу в земята?” (Екл. 3:21). През всички векове е 
господствувала дивата тъпота, и така тя е проникнала и в самата Църква; защото 
садукеите са имали наглостта открито да твърдят, че няма възкресение, че дори и 
самата душа е смъртна (Марк 12:18; Лука 20:27). 

Но за да не може това чудовищно невежество да бъде използвано като 
извинение, по естествен инстинкт невярващите винаги са имали образ на възкресението 
пред очите си. Каква е причината за свещения и ненарушим обичай на погребването, 
ако не е, че той е залог за нов живот? Нито може да се каже, че той е възникнал от 
заблуди, защото тържествеността на погребението винаги е съществувала сред святите 
патриарси, и Бог е благоволил същият обичай да продължава сред езичниците, за да 
може представеният по този начин образ на възкресението да ги отърси от тяхната 
тъпота. Но макар за тях тази церемония да е безполезна, за нас тя е полезна, ако 
благоразумно размислим за нейната цел; защото е силно опровержение на неверието 
това, че всички хора единодушно изповядват нещо, в което никой от тях не вярва. 

Но Сатана не само е притъпил разума на хората, така че заедно с телата те 
погребват и спомена за възкресението; той също е успял чрез различни измислици така 
да изврати този раздел на учението, че в крайна сметка то бива изгубено. Да не 
споменаваме, че още в дните на Павел той започва да го напада (1 Кор. 15), малко след 
появата на хилиастите, които ограничават царуването на Христос до хиляда години. 
Тази измислица е твърде детинска, за да се нуждае или да заслужава опровержение. Те 
не получават никаква подкрепа от Откровение, от което били изваждали основание за 
своята заблуда (Откр. 20:4), тъй като хилядата години споменати там се отнасят не за 
вечното блаженство на Църквата, а само за различните битки, които очакват воюващата 
Църква в този свят. Цялото Писание прогласява, че няма да има край нито на вечното 
блаженство на избраните, нито на наказанието на осъдените. 

Нещо повече, по отношение на всичко, което е скрито от нашия поглед и далеч 
надхвърля обхвата на нашия ум, вярата или трябва да бъде основана върху сигурните 
Божии слова, или напълно отречена. Онези, които дават на Божиите деца само хиляда 
години да се наслаждават на наследството на бъдещия живот, не осъзнават каква 
голяма обида нанасят на Христос и Неговото царство. Ако те няма да бъдат облечени в 
безсмъртие, тогава и Христос, в Чиято слава ще бъдат преобразени, не е приет в 
безсмъртна слава. 

Ако тяхното блаженство има край, Христовото Царство, на чиято здрава основа 
то е положено, е само временно. Накратко, те или са напълно невежи относно 
Божествените неща, или злобно целят да подкопаят цялата Божия благодат и властта на 
Христос, които не могат да действуват напълно, ако грехът не бъде изличен, смъртта 
погълната и вечният живот напълно подновен. 

Дори слепите могат да видят колко глупав и безсмислен е техният страх, че на 
Бога ще се припише твърде много суровост, ако отхвърлените са обречени на вечно 
наказание. Как ли не, Господ щял да бъде несправедлив, ако изключи от Своето 



царство онези, които чрез своята неблагодарност са се показали недостойни за него! Но 
техните грехове били временни (виж Bernard, Epist. 254). Признавам това; но пък 
Божието величие, а също и справедливостта, която сда нарушили със своите грехове, са 
вечни. Следователно, съвсем справедливо е споменът за тяхното нечестие да не угасне. 
Но по този начин наказанието щяло да превиши мярата на престъплението. Нетърпимо 
богохулство е да се оценява така ниско Божието величие, че да не се вижда, че 
презрението към него има по-големи последствия от унищожаването на една душа. Но 
нека да оставим тези дребнавци, за да не изглежда (обратно на това, което в началото 
отбелязахме), че си мислим, че техните бълнувания заслужават опровержение. 

6. Възкресение на плътта, но безсмъртие на душата! 

Освен тези, други две бълнувания са измислени от хора, които се впускат в 
нечестиво любопитство. Поради идеята, че в смъртта целият човек умира, някои си 
мислят, че душата ще възкръсне отново с тялото; докато други, признавайки, че 
духовете са безсмъртни, твърдят, че ще бъдат облечени в нови тела, и така отричат 
възкресението на плътта. 

Тъй като вече опровергахме първата идея като говорихме за сътворението на 
човека, сега ще бъде достатъчно да напомня на читателя каква унизителна заблуда е да 
превръщат дух, създаден по Божия образ, в неуловим дъх, който оживява тялото само 
по време на този увяхващ живот, и да свеждат храма на Святия Дух до нищо; накратко, 
да ограбват безсмъртието от онази част на нашето естество, в която най-ярко сияе 
Божеството и са най-видими белезите на безсмъртието, така че да правят естеството на 
тялото по-добро и по-превъзходно от това на душата. 

Писанието има съвсем различен подход, който сравнява тялото със скиния, и ни 
описва като излизащи от нея при смъртта, защото ни определя според онази част, която 
ни отличава от нисшите животни. Така по отношение на своята наближаваща смърт 
Петър казва, “Понеже зная, че скоро ще напусна скинията си” (2 Пет. 1:14). Павел 
също, като говори за вярващите, след като казва, “Ако се развали земният ни дом, 
телесната скиния, имаме от Бога здание,” добавя, “докато сме у дома в тялото, ние сме 
отстранени от Господа” (2 Кор. 5:1, 6). Ако душата не живее след смъртта на тялото, 
как може да бъде с Господа след като бъде разделена от тялото? Но Апостолът 
премахва всяко съмнение като казва, че отиваме “при духовете на 
усъвършенствуваните праведници” (Евр. 12:23); и тези думи означават, че сме свързани 
със святите патриарси, които дори когато са мъртви, имат същото благочестие, така че 
не можем да бъдем членове на Христос, ако не се съединим с тях. И ако душата не 
запазва своето естество когато съблече тялото, и не е способна да преживее блажена 
слава, нашият Спасител не би казал на разбойника, “Днес ще бъдеш с Мен в рая” (Лука 
23:43). Като уповаваме на тези ясни доказателства, нека по примера на нашия Спасител 
не се съмняваме да предадем духовете си на Бога, когато умираме, или по примера на 
Стефан да предадем себе си на закрилата на Христос, Който с основание е наречен 
“Пастир и Надзирател” на душите ни (Деян. 7:59; 1 Пет. 2:25). 

Нещо повече, да надничаме в междинното състояние на душите не е нито 
законно, нито целесъобразно (виж Calvin, Psychopannychia). Мнозина дълбоко измъчват 
себе си с дискусии какво място обитават те, и дали вече се наслаждават на небесна 
слава. Глупаво и безразсъдно е да изследваме скрити неща по-далеч от това, което Бог 
позволява да знаем. След като ни казва, че Христос е с тях, и ги приема в рая (Йоан 



12:32), и че са утешени, докато душите на отхвърлените са в мъчения, които 
заслужават, Писанието не отива по-далеч. Кой учител или наставник ще ни разкрие 
това, което Бог е скрил? Колкото до мястото на обитаване, въпросът е също толкова 
празен и нелеп, тъй като знаем, че измерението на душата не е същото като на тялото. 
Когато обиталището на блажените духове е наречено “Авраамово лоно,” ясно е, че като 
завършват това пътуване, те биват приети от бащата на всички вярващи, който им 
вменява плода на своята вяра. Все пак, тъй като Писанието навсякъде ни заповядва да 
очакваме пришествието на Христос и отлага венеца на славата до това време, нека да се 
задоволим с определените от Бога ограничения, а именно, че след края на тяхното 
воюване душите на праведните придобиват блажена почивка, където в радост очакват 
осъществяването на обещаната слава, и следователно окончателният резултат е 
отложен до явлението на Изкупителя Христос. Не може да има съмнение, че 
отхвърлените са обречени на същото, което Юда приписва на демоните, че са “държани 
под мрак във вечни окови за съда на великия ден” (Юда 6). 

7. Възкресението е на това тяло, в което сме били облечени в този живот 

Също толкова чудовищна е заблудата на онези, които си въобразяват, че вместо 
да получи отново тялото, в което сега е облечена, душата ще придобие ново и различно 
тяло. Нищо не може да бъде по-празно от логиката на манихеите, а именно, че би било 
несмислено нечистата плът да възкръсне отново; като че ли в душата няма нечистота; 
но това не я изключва от надеждата за небесния живот. Те като че ли казват, че това, 
което е заразено с мръсотията на греха, не може да бъде очистено от Бога; защото сега 
не казвам нищо за налудничавото бълнуване, че плътта е естествено нечиста, тъй като 
била създадена от дявола. Аз само твърдя, че нито едно нещо в нас, което не е достойно 
за небето, не е препятствие пред възкресението. Но първо, Павел заповядва на 
вярващите да се очистят от “всяка плътска и духовна нечистота” (2 Кор. 7:1); и след 
това обявява последващия съд, че всеки ще “получи според каквото е правил в тялото, 
било добро или зло” (2 Кор. 5:10). С това се съгласява това, което той казва на 
коринтяните, “да се яви на тялото ни и животът на Исус” (2 Кор. 4:10). По тази причина 
на друго място той казва, “дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без 
порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос” (1 Сол. 5:23). Той казва 
“тялото” заедно с “духа и душата,” и това не е странно; защото би било най-нелепо 
телата, които Бог е посветил на Себе Си като храмове, да изпаднат в тление без 
надежда за възкресение. Те не са ли също членове на Христос? Той не се ли моли Бог 
да освети всяка част от тях, не им ли заповядва да хвалят Неговото име с устата си, да 
издигат святи ръце, и да принасят себе си жертва? И така, каква лудост би било за кой 
да е смъртен да свежда до пръст без никаква надежда за съживяване тази част от 
тялото, която небесният Съдия така високо цени! По същия начин, когато Павел 
увещава, “прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии” (1 Кор. 6:20), той 
определено не позволява това, което Той определя за Бога като свещено, да бъде 
осъдено на вечно изтление. 

Всъщност, по никоя друга тема Писанието не дава такова ясно обяснение, 
каквото имаме за възкресението на нашата плът. “Това тленното,” казва Павел, “трябва 
да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие” (1 Кор. 15:53). 
Ако Бог ще образува нови тела, къде ще бъде тази промяна в свойствата? Ако се 
казваше, че ще бъдем обновени, неяснотата на израза вероятно би могла да допусне 
някакво заяждане; но тук, като сочи към телата, с които сега сме облечени, и като 
обещава, че те ще бъдат нетленни, той много ясно заявява, че няма да бъдат създавани 



нови тела. “Всъщност,” казва Тертулиан, “той не би могъл да говори по-ясно, дори да 
държеше в ръце собствената си кожа” (Tertull. De Resurrect. Carnis.). Нито може някое 
заяждане да им даде способност да избягнат смисъла на един друг текст, в който, като 
казва, че Христос ще съди света, той цитира от Исая, “Заклевам се в живота си, казва 
Господ, че всяко коляно ще се преклони пред Мен” (Рим. 14:11; Ис. 45:23); тъй като той 
открито заявява, че онези, на които говори, ще дават отчет за живота си. Това не може 
да стане, ако на съда бъдат представени нови тела. Нещо повече, няма неяснота в 
думите на Данаил, “Множеството от спящите в пръстта ще се събудят, едни за вечен 
живот, а едни за срам и вечно презрение” (Дан. 12:2); тъй като той не внася нова 
материя от четирите елемента за да образува хора, а вика мъртвите от техните гробове. 

И това следва от здравия разум. Защото ако смъртта, която е причинена от 
падението на човека, е поради външна за тялото причина, обновлението, произведено 
от Христос, трябва да бъде в същото тяло, което е станало смъртно. И определено, тъй 
като атиняните се подиграваха на Павел за проповядването на възкресението (Деян. 
17:32), можем да заключим какво беше неговото проповядване: техните подигравки са 
от голямо значение за потвърждаване на нашата вяра. Думите на нашия Спасител също 
заслужават внимание, “Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да 
убият; но по-скоро бойте се от Онзи, Който може и душа и тяло да погуби в пъкъла” 
(Мат. 10:28). Тук не би имало основание за страх, ако тялото, което сега имаме, не 
подлежи на наказание. Едно други думи на нашия Спасител също не са неясни: “Иде 
час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му и ще излязат; ония, които са 
вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за 
осъждане” (Йоан 5:28, 29). Да кажем ли, че душата седи в гроба, за да чуе от там гласа 
на Христос, а не че при Неговата заповед тялото ще получи живота, който е изгубило? 

Нещо повече, ако ще получаваме нови тела, къде ще бъде съобразеността между 
Главата и членовете? Христос възкръсна. Това чрез образуване на ново тяло ли стана? 
Та нали Той предсказа, “Разрушете този храм, и Аз за три дни ще го съградя” (Йоан 
2:19). Той получи отново смъртното тяло, което преди това е носел; защото не би било 
от полза за нас, ако бъде образувано ново тяло, а това, което е било принесено в 
умилостивителна жертва, бъде унищожено. Следователно трябва да обърнем внимание 
на онази връзка, която Апостолът хвали, че ние възкръсваме защото Христос е 
възкръснал (1 Кор. 15:12); и нищо не е по-малко вероятно от това плътта, в която носим 
убиването на Христос, да няма дял във възкресението на Христос. Това бива изявено 
също чрез един поразителен пример, когато при възкресението на Христос много тела 
на светии излязоха от гробовете си. Защото не може да се отрече, че това беше 
прелюдия, или по-скоро залог за окончателното възкресение, на което се надяваме, 
както вече съществува в Енох и Илия, които Тертулиан нарича кандидати за 
възкресение, защото като са свободни от тление в тяло и душа, те са били приети в 
Божиите ръце. 

8. Смисълът на ритуалите, почитащи тялото 

Срамувам се, че трябва да хабя толкова много думи по такъв ясен предмет; но 
моите читатели любезно ще ми простят за досаждането, за да не могат извратените и 
самонадеяни умове да се възползват от някой пропуск, за да заблуждават простите. 
Неуловимите духове, с които сега споря, привеждат една измислица на своя мозък, че 
във възкресението ще има създаване на нови тела. Единствената причина да мислят 
така е, че им изглежда невероятно едно мъртво тяло, отдавна разпаднало се от 



гниенето, да се върне в своето предишно състояние. Следователно, единствената 
причина за техния възглед е обикновено неверие. Обратно, навсякъде в Писанието 
Божият Дух ни увещава да се надяваме на възкресението на нашата плът. По тази 
причина Кръщението е, според Павел, залог на бъдещото ни възкресение; и по същия 
начин Святата Вечеря ни кани уверено да го очакваме, когато с устата си приемаме 
символите на духовната благодат. И определено цялото увещание на Павел, 
“Представяйте частите си на Бога като оръдия на правдата” (Рим. 6:13), би било 
смразяващо, ако той не добавя, както прави в друг стих, “Който възкреси Христа от 
мъртвите, ще съживи и вашите мъртви тела” (Рим. 8:11). Защото каква полза има да 
направим краката, ръцете, очите и езиците да служат на Бога, ако след това те не 
участвуват в ползата и наградата? Павел изрично потвърждава това, когато казва, “А 
тялото не е за блудодеяние, но за Господа, и Господ е за тялото, а Бог, Който е 
възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата Си” (1 Кор. 6:13, 14). Думите, които 
следват, са още по-ясни, “Не знаете ли, че вашите тела са части на Христа? . . . Не 
знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух?” (1 Кор. 6:15, 19). В същото време 
виждаме как той свързва възкресението с чистотата и святостта, като малко след това 
включва нашите тела в изкуплението. Би било противно на здравия разум тялото, в 
което Павел носи белезите на своя Спасител, и в което величествено Го превъзвишава 
(Гал. 6:17), да изгуби наградата на венеца. Затова той се хвали по този начин: “Нашето 
гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, Който 
ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло” 
(Фил. 3:20, 21). Както е вярно, “че през много скърби трябва да влезем в Божието 
царство” (Деян. 14:22), така е безсмислено това влизане да бъде отказано на телата, 
които Бог изпитва под знамето на Кръста и украсява с венеца на победата. 

Затова светиите никога не са хранили някакво съмнение, че един ден ще бъдат 
съучастници с Христос, Който пренася на Себе Си всички скърби, с които те биват 
изпитвани, за да покаже тяхната оживотворяваща сила. Нещо повече, под Закона Бог 
обучаваше в тази вяра святите патриарси чрез външни церемонии. Защото каква е целта 
на погребалните ритуали, както вече видяхме, ако не е да учат, че за погребваните тела 
е приготвен нов живот? 

От това също идват и тамянът и другите символи на безсмъртие, чрез които под 
Закона неясното учение беше ясно изявявано по същия начин, както и чрез 
жертвоприношенията. Този обичай не е следствие от суеверие, тъй като виждаме, че 
Духът не е по-малко внимателен в описването на погребения отколкото в изявяване на 
основните тайни на вярата. Исус хвали тези служби като много важни (Мат. 26:10), и 
определено това е именно по причина, че те повдигат нашите очи от гробовете, които 
разлагат и унищожават всичко, към очакването за възкресението. Освен това, 
внимателното спазване на церемонията, заради което патриарсите биват хвалени, 
достатъчно доказва, че в нея те намират специална и ценна подкрепа за своята вяра. 
Авраам не би се тревожел толкова за погребението на своята жена (Бит. 23:4, 19), ако е 
нямал в ума си своите религиозни възгледи и нещо, което е по-високо от просто земна 
целесъобразност; с други думи, като украсява нейното мъртво тяло с белезите на 
възкресението, той потвърждава своята вяра и вярата на своето семейство. Едно по-
ясно доказателство за това се вижда в примера на Яков, който заповядва на своето 
семейство костите му да бъдат пренесени, за да засвидетелствува на своето потомство, 
че дори смъртта не може да унищожи надеждата за обещаната земя. Ако той ще бъде 
облечен в ново тяло, не би било смехотворно да нарежда относно пръст, която ще 



изчезне? Следователно, ако въобще Писанието има някакъв авторитет за нас, не можем 
да желаем по-ясно или по-силно доказателство за това учение. 

Дори децата могат да разберат значението на думата “възкресение.” За едно 
нещо, което сега е създадено, не може да се каже, че е “възкръснало”; нито нашият 
Спасител би могъл да каже, “Това е волята на Баща Ми: от всичко, което Ми е дал, да 
не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден” (Йоан 6:39). Същото важи за 
думата “спя,” която се отнася само за тялото. От това идва и латинската дума за 
“гробище.”3 

Начинът на възкресението 

Остава накратко да обясним начина на възкресението. Говоря така, защото 
Павел, като го определя като тайна, ни увещава към трезвост, за да обуздае 
невъздържаното увлечение към свободни и отвлечени спекулации. Първо, както вече 
отбелязахме, трябва да твърдим, че тялото, в което ще възкръснем, ще бъде същото 
както настоящото по отношение на веществото, но качеството ще бъде различно; точно 
както тялото на Христос, което беше възкресено, беше същото като принесеното в 
жертва, и все пак притежаваше и други качества, като че ли е напълно различно. Павел 
изявява това с познати примери (1 Кор. 15:39). Както плътта на човека и на животните е 
същата по вещество, но не и по качество; и както всички звезди са направени от една и 
съща материя, но имат различен блясък; така той показва, че макар че ще запазим 
същото вещество на тялото, ще има промяна, чрез която неговото състояние ще стане 
по-превъзходно. Следователно, за да бъдем възкресени, тленното тяло няма да погине 
или да изчезне, но освободено от тлението, ще бъде облечено в нетление. Тъй като Бог 
има на Свое разположение всички елементи, никоя трудност не може да Му попречи да 
заповяда на земята, огъня и водата да върнат онова, което са погълнали. Така също 
Исая свидетелствува преобразно, “Защото, ето, Господ излиза от мястото Си, За да 
накаже жителите на земята за беззаконието им; И земята ще открие кървите си, И не ще 
покрие вече убитите си” (Ис. 26:21). 

Но трябва да се направи разграничение между онези, които отдавна са починали, 
и които в онзи ден ще бъдат още живи. Както Павел заявява, “Не всички ще починем, 
но всички ще се изменим” (1 Кор. 15:51); тоест няма да е необходимо да измине 
някакво време между смъртта и началото на новия живот, защото в миг на око тръбата 
ще затръби, възкресявайки мъртвите в нетление, и чрез внезапна промяна ще промени 
живите за същата слава. Така в друг стих той утешава вярващите, които ще преминат 
през смърт, като им казва, че онези, които са останали живи, няма да изпреварят 
починалите, защото починалите в Христос ще възкръснат първи (1 Сол. 4:15). 

Ако някой привежда твърдението на Апостола, “Определено е на хората веднъж 
да умрат” (Евр. 9:27), решението е просто, че когато се променя естественото 
състояние, това правилно е вид смърт, и следователно няма непоследователност в двете 
неща, а именно, че всички, когато съблекат смъртното тяло, ще бъдат обновени чрез 
смъртта; и все пак, където промяната е внезапна, не е задължително да има отделяне на 
душата от тялото. 

9. Възкресението на нечестивите 

                                                            
3 (лат.) coemeterium, от гръцки κοιμαω – “поставям да спи, приспивам.” Бел. прев. 



Но тук възниква един по-труден въпрос, как може възкресението, което е 
специално благо от Христос, да бъде дадено и на нечестивите, които са под Божието 
проклятие? Знаем, че в Адам всички умряха. Христос дойде, за да бъде възкресението и 
живота (Йоан 11:25). Това означава ли, че Той безразборно ще съживи цялото 
човечество? Но какво може да бъде по-несмислено от това нечестивите в своята 
упорита слепота да получат това, което благочестивите поклонници на Бога получават 
само чрез вяра? Следователно е сигурно, че ще има едно възкресение за съд, и друго за 
живот, и че Христос ще дойде да отдели козите от овцете (Мат. 25:32). Отбелязвам, че 
това не трябва да изглежда странно, тъй като виждаме нещо такова да става всеки ден. 
Знаем, че в Адам сме били лишени от наследството на целия свят, и че същата причина, 
която ни изключва от дървото на живота, би трябвало да ни изключи също от ядене на 
всякаква храна. Тогава как става, че Бог не само прави слънцето да изгрява и за 
добрите, и за злите, но и по отношение на благата на настоящия живот Неговата 
неоценима щедрост постоянно се излива в богато изобилие? От това уверено 
съзнаваме, че нещата, които по право принадлежат на Христос и Неговите членове, се 
дават в изобилие и на нечестивите; не защото тяхното притежание е законно, за да 
бъдат по този начин оставени без извинение. Така нечестивите често получават 
Божието благоволение, и то не с обикновена мяра, а с такава, която понякога засенчва 
всички благословения на праведните; но в крайна сметка те водят до по-голямо 
осъждение. 

Ако някой възрази, че не е правилно възкресението да се сравнява с увяхващи 
земни благословения, отново отговарям, че когато демоните още в началото са били 
отчуждени от Бога, извора на живота, те са заслужавали да бъдат напълно унищожени; 
но чрез възхитителната Божия наредба е приготвено междинно състояние, където без 
живот те могат да живеят в смърт. Следователно не е противоречиво и това, че ще има 
неестествено възкресение, което против тяхната воля ще ги доведе пред съда на 
Христос, Когото отказват да признаят за свой Господар и Учител. Да бъдат погълнати 
от смъртта ще бъде леко наказание в сравнение с поставянето пред Съдията, Когото са 
предизвикали към възмездие без мяра и без край. 

Но макар че трябва да твърдим, както вече отбелязахме и както се съдържа в 
известната изповед на Павел към Феликс, “че ще има възкресение на праведни и 
неправедни” (Деян. 24:15); все пак Писанието по-често показва възкресението като 
предназначено, заедно с небесната слава, само за Божиите деца; защото по правило 
Христос дойде не за погибел, а за спасението на света; и затова в Изповедта се 
споменава само блаженият живот. 

(Животът на човека във вечността: Вечна наслада в Божието присъствие или 
вечни страдания в отчуждение от Бога, 10-12) 

10. Вечно блаженство 

Но тъй като пророчеството, че смъртта ще бъде погълната победоносно (Осия 
13:14), едва тогава ще бъде изпълнено, нека винаги да помним, че целта на 
възкресението е вечно блаженство, от чиято красота дори една минимална част не може 
да бъде описана от всички думи на човешките езици. Защото макар че ни казват 
истината, че Божието царство ще бъде изпълнено със светлина, радост, щастие и слава, 
нещата, които тези думи означават, остават далеч от разума, като че ли са загадка, 
докато дойде денят, в който Той ще ни изяви славата Си лице в лице (1 Кор. 15:54). 



“Сега,” казва Йоан, “сме Божии деца, и още не е станало явно какво ще бъдем; но 
знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим както е” (1 
Йоан 3:2). Така, когато пророците не бяха способни да дадат словесно описание на това 
духовно блаженство, те обикновено го описваха с материални предмети. От друга 
страна, тъй като ревността на желанието трябва да се разпалва в нас чрез някакъв вкус 
на неговата сладост, нека конкретно да размишляваме, че ако Бог съдържа в Себе Си 
като неизчерпаем извор всякаква пълнота на благословение, онези, които се стремят 
към върховното добро и съвършеното щастие, не трябва да копнеят за нещо извън 
Него. Така сме учени в няколко стиха, “Не бой се, Аврааме. Аз съм твоя защита и 
твоята извънредно голяма награда” (Бит. 15:1). С това се съгласяват чувствата на 
Давид, “Господ е делът на наследството ми и на чашата ми! Ти поддържаш това, което 
ми се е паднало. За мен делът падна на приятни места” (Пс. 16:5, 6). И отново, “Когато 
се събудя, ще се наситя от изгледа Ти” (Пс. 17:15). Петър заявява, че целта на 
призоваването на вярващите е те да бъдат “съучастници в Божественото естество” (2 
Пет. 1:4). Как става това? Защото Той ще “дойде в оня ден да се прослави в Своите 
светии и да се покаже чуден между всички повярвали” (2 Сол. 1:10). Ако нашият 
Господ ще сподели Своята слава, могъщество и правда с избраните, и дори ще даде 
Себе Си, за да Му се наслаждават; и което е още по-добро, в известен смисъл ще стане 
едно с тях, нека да помним, че в това се включва всякакво блаженство. Но когато 
напредваме силно в тези размишления, нека да разбираме, че ако схващанията в нашите 
умове се сравнят с величието на тайната, ние все още се спъваме около входа. Толкова 
по-необходимо е за нас да бъдем трезви по този въпрос, за да не би като не вземаме 
предвид нашата слабост, да си позволим да се издигнем твърде нависоко и да бъдем 
ослепени от блясъка на небесната слава. Чувствуваме колко много сме подтиквани от 
прекомерно желание да знаем повече отколкото ни е дадено да знаем, и от това 
постоянно излизат лекомислени и пагубни въпроси; като под “лекомислени” имам 
предвид, че от тях не може да се придобие никаква полза. Но има една втора група, 
които са по-лоши от лекомислени; защото онези, които се впускат в тях, въвличат себе 
си в болезнени спекулации. Затова ги наричам пагубни. 

Учението на Писанието по този предмет не трябва да става основание за някакъв 
спор, а то е, че в разнообразното разпределяне на дарбите на Неговите свети в този свят 
Бог им дава нееднакви степени на светлина, така че когато увенчае Своите дарове, 
техните степени на слава в небето същи ще бъдат нееднакви. Когато Павел казва, “Вие 
сте наша слава и радост” (2 Сол. 2:19), неговите думи не се прилагат безразборно за 
всички; същото е и с думите на нашия Спасител към Неговите апостоли, “вие също ще 
седнете на дванадесет престола да съдите дванадесетте Израилеви племена” (Мат. 
19:28). Но Павел, който знае, че както Бог обогатява светии с духовни дарове в този 
свят, по същия начин ще ги украси със слава в небето, не се колебае да каже, че за него 
е приготвен специален венец според неговия труд. Също и нашият Спасител, за да 
утвърди достойнството на служението, което възложи на Своите апостоли, им напомня, 
че плодът от него се пази на небето. Така и Данаил казва, “Разумните ще сияят със 
светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни 
векове” (Дан. 12:3). Всеки, който разглежда внимателно Писанията, ще види, че те 
обещават не само вечен живот за вярващите, но и специална награда за всеки. От това 
идва и изразът на Павел, “Господ да му даде да намери милост пред Господа в оня ден” 
(2 Тим. 1:18; 4:14). Това се потвърждава от обещанието на нашия Спасител, че “ще 
получи стократно и ще наследи вечен живот” (Мат. 19:29). Накратко, както чрез 
многообразието на Своите дарове Христос започва славата на Своето тяло в този свят и 
постепенно я увеличава, така Той ще я доведе до съвършенство в небето. 



11. Справяне с безполезни въпроси 

Макар че всички праведни единодушно ще признаят това, защото то е 
достатъчно доказано в Божието Слово, от друга страна те ще избягват объркващи 
въпроси, които ще бъдат пречка по техния път, и така ще остават в предписаните 
граници. Аз самият не само лично се въздържам от излишно изследване на безполезни 
неща, но също се смятам задължен да внимавам да не насърчавам лекомислието на 
хората, като им отговарям. Хора, изпълнени с празна ученост, често изследват колко 
голяма ще бъде разликата между пророците и апостолите, и между апостолите и 
мъчениците; с колко степени девствениците ще превъзхождат женените; накратко, не 
оставят нито едно ъгълче на небето недокоснато от техните празни размишления. След 
това им идва наум да попитат с каква цел ще бъде възстановяван светът, тъй като 
Божиите деца няма да имат нужда от нито една част от това велико и несравнимо 
изобилие, но ще бъдат като ангелите, чийто символ на вечно блаженство е това, че 
нямат нужда от храна. Отговарям, че независимо от целта, ще има толкова удоволствие 
в самата гледка, толкова много наслада в самото познание, че това блаженство ще 
надхвърли всички средства за радост, които сега имаме. Ако си представим, че сме 
поставени в най-богатата област на земята, където няма липса на никакво удоволствие, 
все пак, всички хора ли там, които не са възпирани поради болести от насладата в 
Божиите дарове? Които не прекъсват често радостта чрез своята невъздържаност? От 
това следва, че чистото и безупречно изпълнение, дори да не бъде от полза за тленния 
живот, е върхът на блаженството. Други отиват по-далеч и питат дали ръждата и 
другите дефекти в металите няма да съществуват във възстановяването и дали са 
несъвместими с него. Макар че трябва да се съглася с второто, все пак заедно с Павел 
очаквам поправяне на онези щети, които са били причинени от греха, и заради които 
цялото създание стене и се мъчи (Рим. 8:22). Други отиват още по-далеч и питат, какво 
по-добро състояние очаква човешкия род, когато няма да го има благословението на 
потомството? Решението на този въпрос също е лесно. Когато Писанието така високо 
оценява благословението на потомството, то говори за развитието, с което Бог 
постоянно движи природата към нейната крайна цел; знаем, че в самото съвършенство 
нещата са различни. Но тъй като такива примамливи спекулации непрестанно пленяват 
умовете на неосъзнатите, които след това биват водени по-нататък в лабиринта, докато 
накрая всеки става така увлечен в своите си възгледи, че няма край на споровете, най-
добрият и най-кратък път за нас ще бъде да се задоволим с виждане неясно, като в 
огледало, докато го видим ясно, лице в лице. Малко хора от голямото множество на 
човечеството са загрижени как да отидат на небето; всички са увлечени да знаят 
предварително какво става на небето. Макар да са бавни и лениви да влязат в 
състезанието, почти всички вече си представят въображаеми победи. 

12. Участта на отхвърлените 

Нещо повече, тъй като езикът не може да опише суровостта на Божественото 
възмездие върху осъдените, техните болки и мъчения са ни изобразени с материални 
неща, като тъмнина, плач и скърцане със зъби, неугасим огън, вечен червей (Мат. 8:12; 
22:13; Марк 9:43; Ис. 66:24). Определено чрез такива начини на изразяване Святият 
Дух е решил да изпълни нашите мисли с ужас, както е казано, “Защото Тофет отдавна е 
приготвен. Да! За царя приготвен; той го направи дълбок и широк; куп огън има в него 
и много дърва; дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали” (Ис. 30:33). Тъй 
като се нуждаем от помощ за да осъзнаем нещастната участ на осъдените, 
размишлението, което главно трябва да имаме, са страшните последствия от това да 



бъдем отстранени от всяко общение с Бога, и не само това, но и чувството, че Неговото 
величие е противно на нас, а ние не можем да избягаме от него. Първо, Неговото 
негодувание е като бушуващ огън, от чието докосване всичко бива погълнато и 
унищожено. Второ, всички създания са инструменти на Неговия съд,, онези, на които 
Господ ще обяви пред всички Своя гняв, ще чувствуват, че небето, земята, морето, 
всички живи и неживи неща са като че ли изпълнени с дълбоко негодувание против тях 
и решени да ги унищожат. Следователно, не е маловажно изявлението на Апостола, 
когато казва, че невярващите “ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието 
на Господа и от славното явление на Неговата сила” (2 Сол. 1:9). И винаги когато 
пророците нанасят ужас чрез материални образи, макар че според нашата тъпота няма 
прекомерност в техния език, те само дават преобраз за бъдещия съд в слънцето и 
луната и в цялата тъкан на света. Следователно нещастните съвести не намират покой, 
но са мъчени и гонени от силна вихрушка, чувствувайки се като разкъсвани от един 
гневен Бог, пронизвани със смъртоносни стрели, ужасявани от Неговите гръмове и 
смазвани под тежестта на Неговата ръка; така че би било по-лесно да се хвърлят в 
бездни и водовъртежи, вместо да понесат дори за един миг тези ужаси. Тогава колко ли 
е ужасно да бъдат обградени от това за цялата вечност! По този предмет има един 
забележителен текст в Псалм 90: Макар че Бог само с изгледа Си ужасява всички 
смъртни и ги свежда до нищо, когато Неговите поклонници са смутени в този свят, Той 
ги подтиква повече, за да ги насърчи, та когато са натоварени с кръста, да продължават 
напред, докато Той стане всичко във всички. 



Книга IV. ВЪНШНИТЕ СРЕДСТВА ИЛИ ОРЪДИЯ, 
ЧРЕЗ КОИТО БОГ НИ КАНИ В ХРИСТОВОТО 
ОБЩЕСТВО И НИ ДЪРЖИ ВЪТРЕ В НЕГО 

1. За истинската Църква. Задължението да развиваме единство с нея като майка на 
всички праведни.  

2. Сравнение между лъжливата и истинската Църква.  
3. За учителите и служителите в Църквата. Тяхното избиране и служение.  
4. За състоянието на Ранната Църква и начинът на управление преди папството.  
5. Древната форма на управление е крайно извратена от тиранията на папството.  
6. За върховенството на Римския престол.  
7. За началото и възхода на римското папство, до момента, в който то достига 

висота, при която свободата на Църквата е унищожена, и всяко истинско 
управление е заглушено.  

8. За властта на Църквата в членовете на вярата. Необузданият разврат на папската 
църква в унищожаването на чистотата на учението.  

9. За съборите и тяхната власт.  
10. За властта за създаване на закони. Жестокостта на папата и неговите 

привърженици в това отношение в тираничното подтискане и унищожаване на 
душите.  

11. За правосъдието в Църквата и злоупотребите с него, както се виждат в 
папството.  

12. За дисциплината в Църквата и нейното принципно използване в порицанието и 
отлъчването.  

13. За клетвите. Нещастните вплитания, причинени от неразумни клетви.  
14. За тайнствата.  
15. За Кръщението.  
16. За кръщението на деца. Неговото съответствие с Христовата наредба и 

естеството на белега.  
17. За Господната вечеря и ползите от нея.  
18. За папското причастие. Как то не само омърсява, но и унищожава Господната 

вечеря.  
19. За петте лъжливи тайнства. Доказване на тяхната неистинност и обясняване на 

техния истински характер.  
20. За държавната власт.  

   



Глава Първа 

1. ЗА ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА. ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА РАЗВИВАМЕ 
ЕДИНСТВО С НЕЯ КАТО МАЙКА НА ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ. 

Трите главни раздела на тази глава са, 

I. Кратко изложение на члена от Изповедта на вярата относно 
Святата вселенска Църква и Общението на светиите, р. 1-6.  

II. За характеристиките на Църквата, р. 7-9.  
III. Необходимостта да се държим за Святата вселенска Църква 

и Общението на светиите. Опровержение на заблудите на 
новациани, анабаптисти и други схизматици по този 
въпрос, р. 10-29.  

Раздели. 

1. Разглеждане на Църквата. В нея Бог е сложил всичко, което е необходимо за 
вярата и добрия ред. Обобщение на съдържанието на тази книга. Защо тя 
започва с Църквата.  

2. В какъв смисъл трябва да се разбира членът от Изповедта относно Църквата. 
Защо трябва да казваме, “Вярвам Църквата,” а не “Вярвам в Църквата.” 
Значението на този член. Защо Църквата се нарича Вселенска.  

3. Какво означава Общението на светиите. Дали не е свързано с различните дарби 
в светиите или с гражданския ред. Употреба на този член относно Църквата и 
Общението на светиите. Трябва ли Църквата да бъде видима, за да поддържаме 
нашето единство с нея?  

4. Това, че Църквата е наречена Майка, показва колко необходимо е да я 
познаваме. Никакво спасение извън Църквата.  

5. Църквата е наша майка, тъй като Бог е възложил на нея любящата грижа да ни 
възпитава във вярата докато достигнем пълнолетие. Този метод на образование 
не трябва да бъде презиран. Той е полезен за нас по два начина. Това единство 
се разрушава от онези, които презират пасторите и учителите на Църквата. 
Заядливостта на такива подиграватели е отречена от разума и от Писанието. 
Именно за това образование от Църквата на нейните деца е заповядано да се 
съберат в светилището. Злоупотребата с църквите преди и след идването на 
Христос. Тяхната правилна употреба.  

6. Нейното служение е ефективно, но не без Божия Дух. Текстове в подкрепа на 
това.  

7. Втора част на Главата. Относно характеристиките на Църквата. В какъв смисъл 
Църквата е невидима. В какъв смисъл е видима.  

8. Само Бог знае кои са Негови. Все пак Той е дал белези за разпознаване на 
Неговите деца.  

9. Тези белези са служението на Словото и управлението на тайнствата, 
установени от Христос. Не трябва да се следва едно и също правило при 
оценяване на отделни хора и на църкви.  

10. Не трябва без основание да напускаме Църквата, която се отличава с тези 
характеристики. Онези, които го правят, са отстъпници, предатели срещу 
истината и Божието семейство, отричат се от Бога и от Христос и престъпват 
тайнствения брак между Христос и Църквата.  



11. Тези белези трябва внимателно да бъдат наблюдавани, защото Сатана се опитва 
да ги изличи, или да ни направи да се бунтуваме против Църквата. Двойната 
заблуда да презираме истинската Църква и да се покорим на лъжлива Църква.  

12. Макар че общата изповед може да съдържа някои неправилни неща, това не е 
достатъчна причина да напуснем видимата Църква. Уточняване на някои от тези 
грешки. Необходима е предпазливост. Задължението на членовете.  

13. Неморалният живот на някои вярващи не е основание за напускане на Църквата. 
Заблудата на древните и съвременните катари по този въпрос. Тяхно първо 
възражение. Отговор от три притчи на нашия Спасител.  

14. Второ възражение. Отговор от разглеждане на състоянието на Коринтската 
църква и Галатийските църкви.  

15. Трето възражение и отговор.  
16. Произход на тези възражения. Определение за схизматици. Тяхното 

изобразяване от Августин. Благочестив съвет относно тези скандали и безопасно 
лекарство против тях.  

17. Четвърто възражение и отговор. Потвърждение на отговора от Божествените 
обещания.  

18. Друго потвърждение от примера на Христос и на верните Божии слуги. Видът на 
Църквата в дните на пророците.  

19. Видът на Църквата в дните на Христос и апостолите, и на техните 
непосредствени последователи.  

20. Пето възражение. Отговор към древните и съвременните катари, и към 
новацианите, относно прощението на греховете.  

21. Продължение на отговора на петото възражение. Чрез прощението на греховете 
вярващите са способни да останат завинаги в Църквата.  

22. Ключовете на Църквата са дадени с изричната цел за осигуряване на тази полза. 
Обобщение на отговора на петото възражение.  

23. Шесто възражение, преди отправяно от новацианите, и подновено днес от 
анабаптистите. Опровержение на тази заблуда от Господната молитва.  

24. Втори отговор, основан на някои примери от Стария Завет.  
25. Трети отговор, потвърден с текстове от Еремия, Езекиил и Соломон. Четвърти 

отговор, извлечен от жертвоприношенията.  
26. Пети отговор, от Новия Завет. Някои специални примери.  
27. Общи примери. Един известен текст. Подредбата на Изповедта.  
28. Възражение, че доброволното престъпление изключва от Църквата.  
29. Последно възражение на новацианите, основано върху тържественото 

обновяване на покаянието, изисквано от Църквата за по-отвратителни 
престъпления. Отговор.  

(Нашата майка, Святата вселенска Църква, 1-4) 
1. Необходимостта от Църквата 

В последната Книга показахме, че чрез вярата в Благовестието Христос става 
наш, и ние сме направени съучастници в спасението и вечното благословение, 
осигурени от Него. Но тъй като нашето невежество и леност (и да добавя, суетата на 
нашия ум), имат нужда от външна помощ, чрез която вярата да бъде зачената в нас и да 
се увеличава и развива до своето съвършенство, според нашата немощ Бог е добавил 
множество спомагателни средства и е осигурил ефективното проповядване на 
Благовестието, като е вложил това съкровище в Църквата. Той е назначил пастори и 
учители, чрез чиито уста да назидава Своите хора (Еф. 4:11); облякъл ги е с власт, и 



накратко, не е пропуснал нищо, което може да води хората към свято съгласие във 
вярата и към правилния ред. Конкретно, Той е постановил тайнства, които от опит 
чувствуваме като най-полезни спомагателни средства в насърчаване и утвърждаване на 
нашата вяра. Като вижда, че сме затворени в затвора на тялото и още не сме достигнали 
нивото на ангелите, според нашите способности Бог в Своето възхитително провидение 
е осигурил метод, чрез който да ни привлича при Себе Си, дори когато сме много 
отдалечени от Него. 

Следователно, надлежният ред изисква първо да разгледаме Църквата, нейното 
Управление, Ред и Власт; след това Тайнствата; и накрая, Държавното управление; като 
в същото време предпазваме благочестивите читатели от заблудите на папството, чрез 
които Сатана е изопачил всичко, което Бог е определил за нашето спасение. 

Ще започна с Църквата, в чието лоно Бог е благоволил да събере Своите деца, не 
само чрез нейната помощ и служение да бъдат хранени докато са бебета и деца, но 
също да бъдат ръководени от нейните майчински грижи докато израстват в мъжество, и 
накрая да постигнат съвършенство на вярата. Каквото Бог е събрал, човек да не 
разлъчва (Марк 10:9); на онези, на които Той е Баща, Църквата трябва да бъде майка. 
Това беше вярно не само под Закона, но дори и сега след идването на Христос; тъй като 
Павел заявява, че ние сме деца на новия, небесния Ерусалим (Гал. 4:26). 

2. Каква е връзката между Църквата и изповедта на вярата? 

Когато в Изповедта изповядваме, че вярваме Църквата, това се отнася не само за 
видимата Църква, която сега разглеждаме, а за всички Божии избрани, включително 
дори онези, които са починали. И затова използваната дума е “вярваме,” защото 
понякога не може да се види разлика между Божиите деца и изгубените, между 
Неговото истинно стадо и неопитомената тълпа. Често се вмъква предлогът “в,” но без 
никакво правдоподобно основание. Наистина признавам, че това е по-общоприетата 
форма, и тя не е без подкрепа в древността, тъй като Никейската Изповед, както е 
цитирана в Църковна история, добавя предлога. В същото време от ранните автори 
можем да разберем, че общоприетото значение на израза в древни времена е било да 
вярваме “Църквата,” а не “в Църквата.” Този израз не само е използван от Августин и 
от онзи древен автор, който и да е той, чийто трактат De Symboli Expositione е запазен 
под името на Киприан, но те изрично отбелязват, че добавянето на предлога ще 
направи израза неуместен, и дават основанието да мислят така. Ние заявяваме, че 
вярваме в Бога, защото нашият ум се обляга на Него като истинен, а също нашата 
увереност е напълно задоволена в Него. Това не може да се каже за Църквата, както не 
може да се каже за прощението на греховете или за възкресението на тялото. Затова, 
макар да не желая да споря относно думи, все пак искам да запазя правилната форма, 
като по-уместна да изрази правилното нещо, отколкото да предпочета понятия, чрез 
които значението става неясно. 

Целта на израза е да ни научи, че макар че дяволът не оставя и камък преобърнат 
за да унищожи Христовата благодат, и Божиите врагове се втурват с безумно насилие в 
същата посока, тя не може да бъде заглушена – кръвта на Христос не може да остане 
безплодна и не може да й се попречи да произвежда плод. Тук трябва да обърнем 
внимание и на тайния избор, и на вътрешното призоваване от Бога, защото само Той 
“познава Своите Си” (2 Тим. 2:19); и както Павел го изразява, държи ги защитени под 
Своя печат (Еф. 1:13), макар че в същото време носят Неговите белези и по този начин 



се отличават от осъдените. Но тъй като те са малък и презрян брой хора, скрити в 
огромна тълпа, като няколко зрънца жито погребани под куп плява, единствено Бог 
знае Своята Църква, чиято основа е в скрития избор. Нито е достатъчно да приемаме 
числото на избраните само в умствено намерение. Под единство на Църквата трябва да 
разбираме единство, за което трябва да сме убедени, че сме наистина присадени в него. 
Защото ако не сме съединени с всички останали членове под Христос нашата Глава, 
нямаме никаква надежда за бъдещото наследство. 

Затова Църквата се нарича Вселенска (August. Ep. 48), защото не могат да се 
измислят две или три църкви без това да разделя Христос; а това е невъзможно. Всички 
Божии избрани са така свързани в Христос, че както зависят от една Глава, така са 
съединени в едно Тяло, свързани като различни членове; направени истински едно като 
живеят заедно под единия Божий Дух в една вяра, надежда и любов, призвани не само 
към едно наследство на вечен живот, но и към участие в един Бог и Христос. Защото 
макар тъжната разруха, която навсякъде виждаме, да прогласява, че не е останала 
никаква Църква, нека да знаем, че смъртта на Христос произвежда плод, и че Бог чудно 
запазва Своята Църква, като че ли я поставя под прикритие. Така на Илия се каза, 
“Оставил съм си седем хиляди в Израел” (3 Царе 19:18). 

3. “Общението на светиите” 

Нещо повече, този член от Изповедта говори в известна степен за външната 
Църква, че всеки от нас трябва да поддържа братско единодушие с всички Божии деца, 
да признава законната власт на Църквата, и накратко, да се държим като овце от 
стадото. От това идва допълнителният израз, “общение на светиите”; защото тази 
точка, макар обикновено пропускана от древните автори, не трябва да бъде 
пренебрегвана, тъй като тя възхитително изразява качеството на Църквата; като че се 
казва, че светиите са съединени в общението на Христос с това условие, че всички 
благословения, които Бог им дарява, да бъдат взаимно споделяни един с друг. Но това 
не е несъвместимо с многообразието на благодатта, защото знаем, че дарбите на Духа 
биват разпределяни различно; нито е несъвместимо с обществения ред, според който на 
всеки човек е позволено да притежава лично своята собственост, и за запазването на 
мира сред хората е необходимо сред тях да бъдат установени точни права на 
собственост. Все пак се набляга и на общността, както Лука я описва, като казва, “А 
множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа” (Деян. 4:32); и Павел, когато 
напомня на Ефесяните, “Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една 
надежда на призванието ви” (Еф. 4:4). Защото ако наистина са убедени, че Бог е общ 
Баща на всички тях, и Христос е тяхната обща Глава, не могат да не бъдат съединени в 
братска любов и взаимно да споделят своите благословения. 

Следователно за нас е от най-голяма важност да знаем какви ползи ни носи това. 
Защото когато вярваме Църквата, това е за да бъдем твърдо уверени, че сме нейни 
членове. По този начин нашето спасение се крепи на основа толкова здрава и сигурна, 
че дори цялата тъкан на света да се разпадне, тя не може да бъде унищожена. Първо, тя 
стои на основата на Божия избор и не може да се промени или провали, също както не 
може да се промени или провали Неговото вечно провидение. След това, тя е по 
определен начин съединена със стабилността на Христос, Който няма да позволи 
Неговите верни последователи да бъдат отделени от Него, както няма да позволи на 
неговите части на тялото да бъдат разкъсани на парчета. Можем да добавим, че докато 
оставаме в лоното на Църквата, ние сме уверени, че истината ще остане с нас. 



Накрая, чувствуваме, че имаме интерес в обещания като тези, “В хълма Сион и в 
Ерусалим ще има избавление” (Йоил 2:32; Авд. 17); “Бог е всред него, той няма да се 
поклати” (Пс. 46:5). Така полезно е общението на Църквата за да ни държи в общение с 
Бога. В самата дума “общение” има голяма утеха; защото, докато сме уверени, че всяко 
благословение, което Бог дава на Своите членове, принадлежи на нас, всички 
благословения върху тях утвърждават нашата надежда. 

Но както отбелязах, за да приемем по този начин единството на Църквата, не е 
необходимо да го видим с очите си, нито да го почувствуваме с ръцете си. От това, че 
то е поставено в Изповедта на вярата, ни се напомня, че нашите мисли трябва да 
почиват върху него когато то избягва от нашите възприятия, също колкото когато се 
вижда открито. Нито нашата вяра става по-лоша от това, че схващаме непознатото, тъй 
като тук не ни се заповядва да разграничаваме избраните от осъдените (това не 
принадлежи на нас, а само на Бога), а да сме твърдо уверени в умовете си, че всички 
онези, които по милостта на Бога Баща и действието на Святия Дух са станали 
съучастници с Христос, са отделени като истинно и специално Божие притежание, и 
тъй като ние сме от това число, също сме и участници в тази голяма благодат. 

4. Видимата Църква като майка на вярващите 

Но тъй като нашата цел сега е да разглеждаме видимата Църква, нека от това 
единствено название “майка” да се научим колко полезно, и дори колко необходимо е 
познанието за нея, тъй като няма друг начин да влезем в живота, ако тя не ни зачене в 
утробата си и не ни роди, ако не ни храни на гърдите си, и накратко, ако не ни държи 
под своята закрила и управление, докато съблечени от смъртната плът, станем като 
ангелите (Мат. 22:30). Защото нашата слабост не ни позволява да напуснем училище 
докато не сме прекарали целия си живот като учени. Нещо повече, извън кошарата на 
Църквата не може да има надежда за никакво прощение на грехове, никакво спасение, 
както свидетелствува Исая и Йоил (Ис. 37:32; Йоил 2:32). Езекиил подкрепя тяхното 
свидетелство, когато заявява, “Те не ще бъдат в съвета на людете Ми, нито ще бъдат 
записани в списъка на Израилевия дом” (Езек. 13:9); както, от друга страна, онези, 
които се обръщат към развиване на истинско благочестие, записват имената си сред 
жителите на Ерусалим. По която причина в псалма се казва, “Помни ме, Господи, с 
благоволението, което питаеш към людете Си; посети ме със спасението Си; за да видя 
благоденствието на Твоите избрани, за да се радвам във веселието на народа Ти, за да 
се хваля заедно с Твоето наследство” (Пс. 106:4, 5). Чрез тези думи бащинското 
благоволение на Бога и специалното свидетелство на духовния живот са ограничени до 
Неговия специален народ, и следователно напускането на Църквата е винаги 
смъртоносно. 

(Нейните служители, говорещи от името на Бога, не трябва да бъдат 
презирани, 5-6) 
5. Образование чрез Църквата, неговата стойност и задължения 

Но нека да продължим към пълно изложение на този възглед. Павел казва, че 
нашият Спасител “възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). И Той 
даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други 
пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел 
да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на 
познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата 



пълнота” (Еф. 4:10-13). Виждаме, че Бог, Който може да усъвършенствува Своите хора 
за един миг, избира да не ги довежда до мъжество по друг начин освен чрез 
образованието на Църквата. Виждаме изразен и начинът, по който това става; 
проповядването на небесното учение е поверено на пасторите. Виждаме, че всички са 
доведени под едно и също управление, за да могат с кротък и смирен дух да позволят 
да бъдат управлявани от учители, назначени за тази цел. Много преди това Исая 
показва тази характеристика на Христовото Царство, Духът Ми, който е на тебе, и 
словата Ми, които турих в устата ти, не ще липсват от устата ти, нито от устата на 
потомството ти, нито от устата на тяхното потомство. От сега и до века, казва Господ” 
(Ис. 59:21). От това следва, че всички, които отхвърлят духовната храна за душата, 
предложена им от Бога чрез ръцете на Църквата, заслужават да умрат от глад и 
изтощение. Бог ни вдъхновява чрез вяра, но именно чрез средствата на Неговото 
Благовестие, както Павел ни напомня, “Вярата идва от слушане” (Рим. 10:17). Бог 
запазва за Себе Си властта да я поддържа, но както Павел също заявява, че Той я 
изявява и развива именно чрез проповядването на Благовестието. 

Предвид това, било Му е угодно в древни времена свещените събрания да бъдат 
провеждани в светилището, та единодушието във вярата да бъде подхранвано от 
учението идващо от устата на свещеника. Онези величествени названия, когато храмът 
бива наречен Божия почивка, Негово светилище, Негово обиталище, и когато се казва, 
че Той обитава сред херувимите (Пс. 132:13, 14; 80:1), се използват именно с тази цел 
да предизвикат уважение, любов, страхопочитание и преклонение пред служението на 
небесното учение, за което външният вид на иначе незначителни човешки същества 
може да бъде в немалка степен унизително. Следователно, за да ни научи, че 
съкровището, предлагано ни в пръстени съдове, е от неоценима стойност (2 Кор. 4:7), 
самият Бог се явява и като автор на тази наредба изисква в Неговата институция да 
признаем Неговото собствено присъствие. 

Затова, след като забранява на Своите хора да слушат духове, чародейства и 
други суеверия (Лев. 19:30, 31), Той добавя, че ще даде това, което ще бъде достатъчно 
за всички, а именно, че няма да ги остави без пророци. Както не повери Своите хора на 
ангели, а издигна учители на земята, които да изпълняват истинско ангелско служение, 
така в наши дни Той благоволи да ни наставлява чрез хора. Но както в древни времена 
не се ограничи само до Закона, а добави свещениците като тълкуватели, от чиито уста 
хората да разбират неговия истински смисъл, така в настоящето Той не само иска от 
нас да бъдем внимателни в четенето, но също е назначил учители, които да ни помагат. 
В това има двойна полза. От една страна Той чрез възхитително изпитание изпитва 
нашето покорство, дали слушаме служителите така, както бихме слушали Него самия; 
докато от друга страна зачита нашата слабост като благоволява да се обръща към нас 
по човешки чрез тълкуватели, за да може да ни привлече към Себе Си, вместо да ни 
отпъди чрез Своя гръм. От страхопочитанието към Божественото величие, което 
изпълва праведните, те осъзнават колко добре този удобен начин за поучение е 
пригоден за нас. 

Онези, които смятат, че авторитетът на учението бива осакатен от 
незначителността на хората призовани да поучават, показват своята неблагодарност; 
защото сред многото благородни дарове, с които Бог е украсил човешкия род, един от 
най-забележителните е, че Той благоволява да освети устата и езиците на хора за 
Своето служение, като прави Своя глас да се чува чрез тях. Затова, нека от наша страна 
не се отдръпваме, а покорно да приемем учението за спасение, донесено чрез Неговата 



заповед и уста; защото макар че Божията сила не е ограничена до външни средства, Той 
е ограничил нас до Своя обичаен метод на поучение, който метод, когато фанатиците 
отказват да го спазват, въвличат себе си в много смъртоносни капани. Гордостта, 
критикарството или съперничеството подбуждат много хора да убеждават себе си, че 
могат достатъчно да спечелят, като четат и разсъждават самостоятелно, и така да 
презират обществените събрания и да определят проповядването като излишно. Но тъй 
като правят всичко от себе си да охлабят или да разрушат святата връзка на единството, 
никой от тях не избягва справедливото наказание за този нечестив развод, но се увлича 
в гибелни заблуди и най-гнусни бълнувания. Затова, за да може чистата простота на 
вярата да процъфтява между нас, нека да не отказваме да използваме това упражнение 
на благочестие, което Бог чрез Своята институция е показал като необходимо и което 
така високо препоръчва. Никой, дори най-самонадеяните хора, не би си позволил да 
каже, че трябва да си затворим ушите за Бога, но във всички епохи пророците и 
благочестивите учители са водели трудна борба с нечестивите, чиято извратеност не 
може да се покори на игото да бъдат наставлявани от устата и служението на други 
хора. Те като че ли искат да унищожат Божия отпечатък, изявен ни в учението. 
Вярващите от древни времена са увещавани да търсят Божието лице в светилището 
(Пс. 105:4; заповед повтаряна толкова често в Закона), не по друга причина, а защото 
учението на Закона и увещанията на пророците са били за тях жив образ на Бога. Така 
Павел заявява, че в неговото проповядване Божията слава свети в лицето на Исус 
Христос (2 Кор. 4:6). 

Още по-отвратителни са отстъпниците, които се наслаждават да създават 
разцепления в църквите, като че желаят да изгонят овцете от кошарата и да ги хвърлят 
в устата на вълците. Нека да държим според текста, проповядван от Павел, че Църквата 
може да бъде назидавана само чрез външно проповядване, и че няма друга връзка, чрез 
която светиите да бъдат заедно, освен чрез съединяване в единодушие да спазват реда, 
който Бог е определил в Своята Църква за наставление и напредване. Както отбелязах, 
именно за тази цел на вярващите от древни времена е заповядано в Закона да се 
събират в светилището, защото когато Мойсей говори за Божието обиталище, той също 
го нарича мястото на Божието име, мястото, където ще запише Своето име (Изх. 20:24); 
и така ясно поучава, че то не може да се използва без учението на благочестието. И не 
може да има съмнение, че по същата причина Давид се оплаква с голяма горчивина в 
душата, че поради тираничната жестокост на неговите врагове не е могъл да влезе в 
скинията (Пс. 89). За мнозина това оплакване изглежда детинско, тъй като няма 
понесена голяма загуба, нито има изгубено някакво удоволствие от изключването от 
храма, ако има други наслади. Но Давид се оплаква именно от това лишаване, и то го 
изпълва с тревога, тъга и мъка, и почти го погубва. Той прави това, защото няма нищо, 
върху което вярващите да поставят по-висока стойност от тази помощ, чрез която Бог 
постепенно издига Своите хора до небето. 

Защото трябва да се отбележи, че Той винаги изявява Себе Си на святите 
патриарси в огледалото на Своето учение по такъв начин, че да направи тяхното 
познание духовно. Откъдето храмът не само бива назован Негово лице, но и за да 
премахне всяко суеверие, бива наречен Негово подножие (Пс. 132:7; 99:5). В това се 
осъзнава напълно единството на вярата, когато всички, от най-малкият до най-
големият, се стремят към Главата. Всички храмове, които езичниците изграждат за Бога 
с различно от това намерение, са просто оскверняване на Неговото поклонение – 
оскверняване, в което юдеите също са изпаднали, макар и не с такава чудовищност. 
Именно за това ги укорява Стефан в думите на Исая, когато казва, “Но Всевишният не 



обитава в ръкотворени храмове, както казва пророка: Небето ми е престол. . . .” (Деян. 
7:48). Защото Бог освещава храмове само за тяхната законна употреба чрез Неговото 
Слово. И когато ние безразсъдно се опитваме да правим нещо без Неговия ред, 
тръгвайки от лош принцип, ние въвеждаме случайни измислици, чрез което злото се 
насърчава безмерно. 

Ксеркс постъпва прибързано, когато по съвета на магьосниците изгаря или 
разрушава всички гръцки храмове, защото си е мислил, че е нелепо Бог, за Когото 
всичко трябва да бъде свободно и открито, да бъде затворен между стени и покриви, 
като че ли не е възможно за Бога да слезе при нас по някакъв начин, за да бъде близо до 
нас, и все пак нито да променя Своето място, нито да ни засяга чрез земни средства, а 
по-скоро чрез определени изразни средства да ни издигне до Своята небесна слава, 
която със своето величие изпълва всичко, а на височина е над небесата. 

6. Значението и ограниченията на служението 

Нещо повече, тъй като тук има голям спор относно действието на служението, 
като някои прекомерно надценяват неговото достойнство, а други погрешно твърдят, че 
като предполагаме, че служителите и учителите проникват в ума и сърцето, за да 
поправят слепотата на едни, и закоравеността на други, ние всъщност прехвърляме на 
смъртни хора онова, което е запазено само за Божия Дух; необходимо е поставим този 
спор на правилната основа. 

Аргументите от двете страни ще бъдат опровергани без проблеми, като изрично 
се придържаме към (1) текстовете, в които Бог, авторът на проповядването, свързва 
Своя Дух с него и след това обещава благоприятен резултат; или (2) от друга страна, на 
текстовете, в които Бог, като се отделя от външните средства, определя само за Себе Си 
и началото, и целия ход на вярата. 

(1) Както Малахия заявява, служението на втория Илия беше да “обърне сърцето 
на бащите към чадата, и сърцето на чадата към бащите им” (Мал. 4:6). Христос заявява, 
че изпраща Апостолите да произвеждат плод от Неговия труд (Йоан 15:16). Петър 
накратко описва какъв е този плод, когато казва, че сме родени отново от нетленно 
семе (1 Пет. 1:23). В това Павел се хвали, че чрез Благовестието е родил коринтяните, 
които са печата на неговото апостолство (1 Кор. 4:15); нещо повече, че това не е било 
служение на буквата, която само звучи в ухото, а му е било дадено ефективното 
действие на Духа, за да може неговото учение да не бъде напразно (1 Кор. 9:2; 2 Кор. 
3:6). В този смисъл на друго място той заявява, че неговото Благовестие не е в думи, а в 
сила (1 Сол. 1:5). Той също твърди, че галатяните са получили Духа като са чули за 
вярата (Гал. 3:2). Накратко, на няколко места той не само прави себе си съработник на 
Бога, но и си приписва властта да дарява спасение (1 Кор. 3:9). 

(2) Определено той в никакъв случай не изговаря тези неща с цел да си припише 
и най-малкото нещо извън Бога, както на друго място накратко обяснява. “И за туй и 
ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието 
послание, приехте не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, 
което и действува между вас, вярващите” (1 Сол. 2:13). И отново, на друго място, 
“който подействува в Петър за апостолство между обрязаните, подействува и в мене 
между езичниците” (Гал. 2:8). А от други текстове се вижда, че той не приписва твърде 
много на служителите: “И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, 



Който прави да расте” (1 Кор. 3:7). И отново, “трудих се повече от всички тях, - не аз, 
обаче, но Божията благодат, която беше с мене” (1 Кор. 15:10). И наистина е 
необходимо да имаме предвид тези изречения, тъй като, когато приписва на Себе Си 
просветлението на ума и обновяването на сърцето, Бог ни напомня, че е богохулство 
човекът да си приписва каквато и да е част. 

Все пак всеки, който слуша със смирение служителите, които Бог назначава, от 
благотворния плод ще знае, че има добра причина Бог да е благоволил в този метод на 
поучаване, и има добра причина да постави вярващите под този лек хомот. 

(Видимата Църква: Членство и белези, по които тя се разпознава, 7-9) 
7. Невидима и видима Църква 

Според мен преценката, която трябва да имаме относно видимата Църква, 
трябва да е достатъчно ясна от това, което вече казахме. Вече отбелязах, че Писанията 
говорят за Църквата по два начина. Понякога, когато говорят за Църквата, те имат 
предвид Църквата както е действително пред Бога – Църквата, в която никой не бива 
приет освен онези, които чрез дара на осиновлението са Божии синове, и чрез 
освещението на Духа са истински членове на Христос. В този случай тя обхваща не 
само светиите, които живеят на земята, но и всички избрани, които съществуват от 
създанието на света. Но често с името Църква се означава цялото множество хора, 
пръснато по целия свят, които изповядват поклонение на единия Бог и Христос, които 
чрез кръщението са приети във вярата; като участвуват в Господната Вечеря 
изповядват единство в истинното учение и братолюбието, единодушни са в следването 
на Господното Слово и се покоряват на служението, което Христос е назначил за 
неговото проповядване. В тази Църква има голям примес от лицемери, които нямат 
нищо от Христос освен името и външния вид: честолюбиви, алчни, завистливи, 
злословни хора, някои също с нечист живот, които биват търпени известно време или 
защото тяхната вина не може да се установи юридически, или защото не винаги се 
спазва дължимата строгост на дисциплината. 

И така, както е необходимо да вярваме невидимата Църква, която е явна само 
пред Божия поглед, така също имаме заповед да почитаме видимата Църква, която се 
нарича Църква само заради хората, и да развиваме нейното общение. 

8. Ограничения върху нашата преценка 

Затова, тъй като е от значение за нас да я разпознаваме, Господ я е отличил с 
определени характеристики, нещо като символи. Наистина, единствено Бог има 
способността да знае кои са Негови, както Павел заявява във вече цитирания текст (2 
Тим. 2:19). И без съмнение, като юзда върху човешкото безразсъдство нашият 
всекидневен опит ни напомня колко много Неговите скрити съдби превъзхождат 
нашето разбиране. Защото дори онези, които изглеждат най-изоставени и които са 
напълно безнадеждни, чрез Неговата доброта биват върнати към живота, докато онези, 
които изглеждат най-стабилни, често падат. Затова, както Августин казва, “По 
отношение на Божието скрито предопределение, има много овце отвън, и много вълци 
вътре” (August. Hom. in Joan. 45). Защото Той знае и има Своя белег върху онези, които 
не познават нито Него, нито самите себе си. От онези, които открито носят Неговото 
име, само неговите очи знаят кои от тях са нелицемерно святи и ще устоят до края 
(Мат. 24:13), което е единственият завършек на спасението. 



От друга страна, като вижда, че за нас е целесъобразно до известна степен да 
знаем кои трябва да бъдат смятани от нас за Негови синове, по този въпрос Той е 
приспособил Себе Си за нашите способности. Но тъй като тук не е необходима 
съвършена преценка, на нейно място Той е поставил преценката на братолюбието, чрез 
което ние признаваме за членове на Църквата всички, които чрез изповедта на вярата, 
правилността на поведението и участието в тайнствата се съединяват с нас в 
изповядването на единия Бог и Христос 

Тъй като знае, че това познание за Неговото тяло ще бъде необходимо за нашето 
спасение, Той ни го е изявил чрез по-сигурни белези. 

9. Характеристиките на Неговата Църква и тяхното прилагане в нашата 
преценка 

От това пред нашия поглед става ясен и очертан видът на Църквата. Навсякъде, 
където виждаме Божието Слово да се проповядва и слуша искрено, където виждаме 
тайнствата да се управляват според заповедите на Христос, не може да има съмнение, 
че там Божията Църква има някакво съществуване, тъй като това обещание не може да 
пропадне, “Където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях” 
(Мат. 18:20). 

Но за да имаме ясно обобщение по този предмет, трябва да следваме следните 
стъпки: Вселенската Църква е множеството хора, събрани от всички народи, които 
макар и да са пръснати и далеч едни от други, се съгласяват в едната истина на 
Божествените учения и са свързани с връзката на общата вяра. По този начин тя 
обхваща отделните църкви, които съществуват в различните градове и села според 
нуждите на човешкото общество, така че всяка от тях по право придобива името и 
властта на Църквата; а също обхваща отделните хора, които чрез изповед на вяра 
принадлежат на такива църква, дори ако по същество са чужденци в Църквата, но не са 
отлъчени чрез официално решение. 

Но има една малка разлика в начина на преценяване на отделни хора и на 
църкви. Защото може да стане така, че онези, които смятаме за не напълно достойни за 
общението на вярващите, но все пак трябва да се отнасяме с тях като с братя и да 
смятаме за вярващи поради общото съгласие на Църквата да ги търпи и понася в тялото 
на Христос. Ние не одобряваме такива хора като членове на Църквата, но им оставяме 
мястото, което имат сред Божиите хора, докато бъдат законно лишени от него. 

Към общото тяло трябва да се отнасяме различно; ако те имат служението на 
Словото и зачитат даването на тайнствата, те несъмнено имат правото да бъдат 
наредени с Църквата, защото е сигурно, че тези неща не остават без благотворни 
последствия. Така ние едновременно поддържаме Църквата вселенска в нейното 
единство, което злобните умове винаги желаят да разрушат, и не отричаме дължимата 
власт на законните събрания, разпределени според обстоятелствата. 

(Църква, която носи тези белези, каквито и недостатъци да има, не трябва да 
бъде напускана; грехът на разцеплението, 10-16) 
10. Характеристиките и властта на църквата 



Казахме, че символите, чрез които се разпознава Църквата, са проповядването 
на Словото и спазването на тайнствата, защото тези не могат да съществуват никъде 
без да произвеждат плод и благоденствие чрез Божието благословение. Не казвам, че 
където се проповядва Словото незабавно се появява плодът; но на всяко място, където 
то се приема и има установено обиталище, то винаги изявява своето действие. Каквото 
и да става, когато проповядването на Благовестието бива слушано със 
страхопочитание, и тайнствата не са пренебрегвани, там лицето на Църквата се явява 
без заблуда или неяснота; и никой човек не може безнаказано да оскърбява нейната 
власт, или да отхвърля нейните увещания, или да се противи на нейните съвети, или да 
се подиграва на нейните порицания, още по-малко да се бунтува против нея и да 
нарушава нейното единство (виж Глава 2, р. 1, 10 и Глава 3, р. 12). Защото такава е 
стойността, която Господ вменява в общението на Своята Църква, че смята за 
предатели към вярата всички, които в непокорство се отчуждават от кое да е 
християнско общество, в което се поддържат служението на Неговото Слово и 
тайнствата. Така високо препоръчва Той нейния авторитет, че когато той бъде 
оскърбен, Той смята, че е оскърбен Неговият собствен авторитет. 

Защото не е малка тежестта в обозначението, което й е дадено, “Божий дом,” 
“стълп и подпорка на истината” (1 Тим. 3:15). С тези думи Павел посочва, че Църквата 
е верен пазител на истината, за да не изчезне тя от света, защото Бог е благоволил да 
използва Църквата като инструмент да запази чистото проповядване на Своето Слово, и 
да изяви Себе Си като Баща, докато ни храни с духовна храна и осигурява всичко 
необходимо за нашето спасение. Нещо повече, не е маловажна оценката дадена на 
Църквата, когато се казва, че е избрана и отделена от Христос за Негова съпруга “без 
петно, или бръчка, или друго такова нещо” (Еф. 5:27), като “Негово тяло, изпълнено с 
пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички” (Еф. 1:23). Откъдето следва, че 
бунтът против Църквата е отричане на Бога и Христа. Следователно, толкова е голяма 
необходимостта да внимаваме за такова нечестиво отцепване; защото като виждаме, че 
с него нашата цел е да унищожим Божията истина, ние заслужаваме да бъдем смазани 
от пълната тежест на Неговия гняв. Никое престъпление не може да бъде по-зверско от 
богохулното и вероломното нарушаване на святия брак, който единородният Божий 
Син е благоволил да сключи с нас. 

11. Ненарушимата законност на белезите 

Затова нека тези белези да бъдат добре съхранени в ума ни, и нека да ги 
оценяваме според погледа на Господа. Няма нищо, което Сатана да е така решен да 
унищожи или изличи, както единия или двата от тези белези – понякога да изтрие или 
премахне тези белези, и с това да унищожи истинната и единствена характеристика на 
Църквата; друг път да ги подложи на присмех и така да ни подведе в открит бунт 
против Църквата. Именно на неговите хитрини се дължи това, че в продължение на 
няколко века чистото проповядване на Словото е изчезнало, и сега със същата 
нечестива цел той работи да унищожи служението, което Христос така е наредил в 
Своята Църква, че ако то бъде премахнато, цялото здание пропада. Тогава колко 
пагубно и дори смъртоносно изкушение е това да допускаме мисли да се отделяме от 
това събрание, в което се виждат знаците и белезите, които Господ е определил като 
достатъчни за характеризиране на Неговата Църква! Виждаме как и в двете посоки 
трябва да сме много внимателни. За да не си присвояваме неправилно името “църква,” 
всяко събрание, което си приписва това име, трябва да бъде изпитано като върху 



лидийски камък. 1Ако държи установения от Господа ред в Словото и тайнствата, 
тогава няма заблуда; можем спокойно да я зачитаме като църква; от друга страна, ако 
липсват Словото и тайнствата, в този случай трябва да избягваме измамата, както 
трябва да избягваме гордостта и надменността в първия случай. 

12. Зачитането на белезите ни предпазва от своенравно отцепване 

Когато казваме, че чистото служение на Словото и чистото празнуване на 
тайнствата е подходящ залог и белег, за да можем сигурно да разпознаваме чрез тях 
двете църква в което да е общество, това също означава, че не трябва да отхвърляме 
такава църква докато тези белези остават, дори ако иначе тя изобилствува с 
многобройни грешки. 

И дори в служението на Словото и тайнствата могат да се промъкнат 
недостатъци, които не трябва да ни отчуждават от нейното общение. Защото не всички 
точки на истинното учение са с еднаква важност. Някои са така необходими за 
познаване, че всички трябва да ги смятат за непроменими и несъмнени като основа на 
вярата; например, че Бог е един, че Христос е Бог и Божий Син, че нашето спасение 
зависи от Божията милост и други. Но други, които са предмет на несъгласие между 
църквите, не унищожават единството на вярата; защо трябва да се смята за основание 
на разцепление между църквите, ако някой без никакъв дух на препиране или 
извратено догматизиране твърди, че при напускане на тялото душата отива на небето, 
докато друг, без да се опитва да говори конкретно за обиталището, смята за сигурно, че 
тя обитава с Господа? Думите на апостола са, “И тъй, ние, които сме зрели, нека 
мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него” (Фил. 3:15). С 
това той не показва ли достатъчно, че разликата във възгледите относно тези неща, 
които не са напълно необходими, не трябва да бъде основание за разцепление между 
християните? Наистина, най-добре е да сме в съвършено съгласие, но като виждаме, че 
няма човек, който да не е в някаква мъгла на невежество, трябва или въобще да нямаме 
църква, или да простим заблудите относно онези неща, за които човек може да е невеж 
без да нарушава същността на вярата и да изгубва спасението. 

Тук обаче нямам желание да защитавам и най-малките заблуди, като че ли е 
правилно да ги насърчаваме чрез ласкателство или мълчание; казвам, че не трябва 
заради всяка незначителна разлика да напускаме църквата, ако тя поддържа здраво и 
ненарушено онова учение, в което се състои сигурността на благочестието, и използва 
тайнствата, установени от Господа. В същото време, ако се опитваме да реформираме 
това, което е неправилно, ние изпълняваме своя дълг. В този смисъл са думите на 
Павел, “Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъква” (1 
Кор. 14:30). От това е очевидно, че следването на общото назидание е възложено на 
всеки член на Църквата според неговата мяра на благодат, стига всичко да става с 
приличие и с ред. С други думи, не трябва да отхвърляме общението на Църквата, нито 
като продължаваме в него, да нарушаваме мира и дисциплината, когато всичко е 
надлежно подредено. 

13. Разприте в църквата не са повод за напускане 

                                                            
1 Лидийски камък – плочка от кремък, чрез която в древността са изпитвали чистотата на златото и 
среброто. Бел. прев. 



Нашата снизходителност трябва да се простира още нататък, в търпимост към 
несъвършенствата в поведението. Тук има голяма опасност от падане, и сатана 
използва своите хитрини, за да ни подмами. Защото винаги е имало хора, които 
изпълнени с лъжливо убеждение за абсолютна святост, като че ли вече са станали 
някакви въздушни духове, отхвърлят общение на всеки, в когото виждат, че е останало 
нещо човешко. От старо време това са катарите и донатистите, които имат еднакви 
заблуди. В наши дни такива са някои от анабаптистите, които си въобразяват, че са 
постигнали превъзходен напредък. 

Но други съгрешават в това отношение не толкова от тази безумна гордост, 
колкото от безразсъдна ревност. Като виждат, че сред хората, на които се проповядва 
Благовестието, произведеният плод не е в съответствие с учението, те веднага 
заключават, че не съществува никаква църква. Тази грешка наистина има основание, и 
в този нещастен век ние наистина даваме твърде много поводи за нея. Невъзможно е да 
извиним нашата проклета леност, която Господ няма да остави ненаказана, както вече е 
започнал остро да ни наказва. Горко на онези от нас, които поради разпуснатата 
търпимост към нечестието нараняваме слабите съвести! Но все пак онези, за които 
говорим, съгрешават от самите себе си, като не знаят как да поставят ограничения 
върху своето поведение. Защото където Господ изисква милост, те я отказват, и се 
отдават на невъздържана суровост. Като си мислят, че където няма съвършена чистота 
и почтеност на поведението, там няма и църква, чрез своята омраза към нечестието те 
се оттеглят от истинската Църква, докато си мислят, че се оттеглят от общението на 
нечестивите. 

Те твърдят, че Божията Църква е свята (Еф. 5:26). Но за да могат в същото време 
да разберат, че тя съдържа примес от добри и зли, нека да чуем от устата на нашия 
Спасител онази притча, в която Той сравнява Църквата с мрежа, в която са хванати 
риби от всякакъв вид, но не биват разделени, докато не бъдат завлечени на брега. Нека 
да чуят как тя е сравнена с поле засадено с добро семе, но чрез измамата на врага е 
примесено с плевели, и не бива освободено от плевелите, докато реколтата не се донесе 
в хамбара. Накрая, нека да чуят, че тя е харман, на който събраното жито лежи под 
плявата, докато пречистено чрез ветрилата и ситата бива положено в хранилището. Ако 
Господ заявява, че Църквата ще понася тежестта да бъде натоварена с множество 
нечестиви до деня на съда, напразно е да търсим църква напълно свободна от 
недостатъци (Мат. 13). 

14. Павел и нуждите на неговите църкви 

Те възкликват, че не е възможно да търпим порока, който се разпростира като 
зараза. Какво ще стане, ако Апостолът имаше същия възглед? Сред коринтяните не са 
били малко онези, които са съгрешили, и дори цялото тяло е било омърсено; не е имало 
само един вид грях, а множество, и то не обикновени грешки, а някои от тях 
отвратителни престъпления. Не е имало само извращаване на нравите, а също и на 
учението. Какви действия е предприел святият Апостол, инструментът на небесния 
Дух, чрез чието свидетелство Църквата стои или пада? Дали се разграничава от тях? 
Дали ги отхвърля от Христовото царство? Дали ги удря с гърма на окончателната 
анатема? Той не само не прави нито едно от тези неща, но ги признава и прогласява 
като Христова Църква и общение на светии. Ако Църквата е била сред коринтяните, 
където са бушували завист, разцепления и препирни; където са царували крамоли, 
съдебни дела и алчност; където открито са се одобрявали престъпления, от които дори 



езичниците се отвращават; където надменно е било охулвано името на Павел, когото е 
трябвало да почитат като баща; където някои са осмивали възкресението от мъртвите, 
макар че без него цялото Благовестие пропада; където Божиите дарове са били 
подчинени на честолюбието, а не на братолюбието; където много неща са били 
вършени нито с приличие, нито с ред. Ако Църквата все още е била там просто защото 
служението на Словото и тайнствата не е било отхвърлено, кой ще си позволи да 
откаже името “църква” на онези, на които не могат да се вменят и една десета от тези 
престъпления? Питам, как онези, които се отнасят така мрачно към съвременните 
църкви, биха се отнесли към галатяните, които почти са изоставили и самото 
Благовестие (Гал. 1:2), и все пак апостолът и сред тях намира църкви? 

15. Общение с нечестиви хора 

Те също възразяват, че Павел остро мъмри коринтяните за това, че са допуснали 
един ужасен престъпник в своето общение, и след това полага общо правило, според 
което заявява, че е незаконно дори да се яде с човек с нечист живот (1 Кор. 5:11, 12). 
Тук те възкликват: Ако не е законно да ядем обикновен хляб, как може да бъде законно 
да ядем Господния хляб? 

Признавам, че е голям позор, ако допуснем кучета и свине сред Божиите деца; 
нещо повече, ако святото тяло на Христос бъде раздавано на тях. И наистина, когато 
църквите са добре управлявани, те няма да търпят нечестивите сред себе си, нито ще 
допускат еднакво праведни и нечестиви на това свято празнуване. Но тъй като 
пасторите не винаги са усърдно бдителни, и понякога също са по-снизходителни 
отколкото трябва, или им се пречи да действуват така строго, както трябва; 
последствието е, че дори открито нечестивите не винаги са изключени от общението на 
светиите. Признавам, че това е порок, и нямам никакво желание да го оправдавам, като 
виждам, че Павел строго го осъжда в коринтяните. Но дори когато Църквата не 
изпълнява дълга си, от това не следва, че всеки отделен човек трябва сам за себе си да 
решава въпроса за отделянето от нея. Не отричам, че дълг на всеки набожен човек е да 
се оттегли от всякакво лично общение с нечестивите и да не се обвързва с тях с никакви 
доброволни взаимоотношения; но едно нещо е да отбягваш общението на нечестивите, 
друго е да отхвърлиш общението на Църквата поради омразата към тях. 

В това отношение онези, които смятат, че е богохулство да участвуват в 
Господния хляб с нечестивите, са по-строги от Павел. Защото когато той ни увещава 
към чисто и свято общение, не изисква ние да съдим другите, или че всеки трябва да 
съди цялата църква, а че всеки трябва да съди себе си (1 Кор. 11:28, 29). Ако беше 
незаконно да общуваме с недостойните, Павел определено би ни заповядал да 
внимаваме дали в цялото тяло няма човек, чрез чиято нечистота да бъдем омърсени, но 
тъй като той само изисква всеки да съди себе си, показва, че не е вредно за нас дори да 
има сред нас хора, които са недостойни. В същия смисъл той след това добавя, “Който 
яде и пие недостойно, яде и пие осъждане на себе си.” Той не казва за другите, а за 
самия човек. И правилно; защото правото на приемане или изключване не трябва да 
бъде оставено на решението на отделните хора. Това разпознаване, което не може да 
бъде упражнявано без надлежния ред, както нататък ще обясним по-пълно, принадлежи 
на цялата църква. Следователно би било несправедливо да определяме някой човек 
като замърсен от недостойнството на другия, когото нито може, нито трябва да възпира 
от общението. 



16. Лъжливата претенция за съвършенство идва от неправилни възгледи 

Все пак, макар че дори добрите понякога са засегнати от тази безразсъдна 
ревност за праведност, ще открием, че тази прекомерна суровост е повече плод на 
гордост и лъжлива представа за святост, отколкото истинска святост и истинска 
ревност за нея. И така, онези, които са най-гласовити и са нещо като водачи в 
предизвикването на бунт против Църквата, в повечето случаи нямат друг мотив освен 
да изявяват своето собствено превъзходство като презират всички други хора. 
Следователно, Августин правилно и мъдро казва, “Като виждаме, че набожното 
мислене и методите на църковната дисциплина трябва специално да зачитат единството 
на Духа в свръзката на мира, които Апостолът ни заповядва да пазим като имаме 
търпение един към друг (защото ако не ги пазим, използването на лекарството е не 
просто излишно, но и пагубно, и следователно не е лекарство); онези зли синове, които 
не от омраза към нечестията на другите хора, а от ревност за своите собствени 
препирни се опитват напълно да се оттеглят или поне да разделят слабите братя 
заслепени от блясъка на техните имена, докато са надути с гордост, изпълнени със 
заядливост, лукаво клеветнически и необуздано бунтовни, използват прикритието на 
суровата строгост, та да не изглеждат лишени от светлината на истината, с прекомерно 
лекарство извращават към богохулно разцепление и разделение онези неща, които са 
заповядани в Святите Писания (като се зачитат искрената любов и единството на мира) 
с цел да поправят грешките на братята” (August. Cont. Parmen. cap. 1). Неговият съвет 
към благочестивите и кротките е милостиво да поправят каквото могат, и търпеливо да 
понасят каквото не могат да поправят, като в любов ридаят и плачат докато Бог 
реформира или поправи, или при жътвата изкорени плевелите и разпръсне плявата (пак 
там, cap. 2). 

Нека всички праведни да се стараят да се въоръжат с тези оръжия, за да не би 
докато смятат себе си за ревностни и пламенни защитници на правдата, да се 
разбунтуват против небесното царство, което е единственото царство на правда. 
Защото тъй като Бог е благоволил общението на Неговата Църква да бъде поддържано 
в тази видима общност, всеки, който от омраза към нечестивите нарушава връзките на 
тази общност, се движи в опасна посока, като влиза в голямата опасност да отсече сам 
себе си от общението на светиите. 

Нека да разсъдят, че в едно многобройно тяло има хора, които те да не 
забелязват, които са истински праведни и невинни в Божия поглед. Нека да разсъдят, че 
от онези, които изглеждат несъвършени, има много, които са далеч от това да се 
наслаждават или да се ласкаят в своите грешки, и които често подбуждани от сериозен 
страх от Господа, се стремят към по-голяма почтеност. Нека да разсъдят, че нямат 
право да осъждат човека за едно действие, тъй като най-святите понякога пропадат най-
сериозно. Нека да разсъдят, че в служението на Словото и участието в тайнствата 
властта на Църквата да събира хората е твърде голяма, за да бъде лишена от всякаква 
ефективност поради грешката на някои нечестиви хора. Накрая, нека да разсъдят, че в 
оценката за Църквата Божията преценка има повече сила от човешката преценка. 

(Несъвършената святост на Църквата не оправдава разцеплението, но дава 
основание за упражняване вътре в Църквата на прощение на греховете, 17-22) 
17. Святостта на Църквата 



Тъй като те също твърдят, че има добра причина Църквата да бъде наричана 
свята, необходимо е да видим каква е святостта, с която Църквата се отличава, за да не 
се окаже така, че отказваме да признаем всяка църква освен онази, която е напълно 
съвършена, и така да не оставим нито една църква. Наистина е вярно, както Павел 
казва, че Христос “възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е 
очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без 
петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна” (Еф. 5:25-27). 
Все пак е вярно, че Господ всекидневно изглажда нейните бръчки и изличава нейните 
петна. От това следва, че нейната святост все още не е съвършена. И така, това е 
святостта на Църквата: тя се развива всекидневно, но все още не е съвършена; напредва 
всекидневно, но все още не е достигнала целта, както на друго място ще обясним по-
пълно. 

Следователно, когато Пророците предсказват, “Тогава Ерусалим ще бъде свет, и 
чужденци няма вече да минават през него”; “Ще се нарече път на светостта; нечистият 
няма да мине през него” (Йоил 3:17; Ис. 35:8), нека не разбираме от това като че ли 
никакъв недостатък не остава в членовете на Църквата; а само че те с цяло сърце се 
стремят към святост и съвършена чистота; и от това, че чрез Божията доброта им се 
вменява онази чистота, която все още не са придобили напълно. И макар че белезите за 
такава святост сред хората са твърде редки, трябва да разберем, че в никой период от 
началото на света Господ не е изоставил Своята Църква, нито ще я изостави до 
окончателното изпълнение на всички неща. Защото макар че от самото начало 
човешкият род е била опорочен и извратен чрез греха на Адам, пак от такова замърсено 
множество Той винаги освещава някои съдове за почит, така че никоя епоха да не 
остане без преживяването на Неговата милост. Той заявява това чрез сигурни обещания 
като следните: “Направил съм завет с избрания Си, заклел съм се на слугата Си Давида: 
Ще утвърдя потомството ти за винаги, и ще съзидам престола ти из род в род” (Пс. 
89:3, 4). “Господ избра Сиона, благоволи да обитава в него. Това, Ми е покой до века: 
Тук ще обитавам” (Пс. 132:13, 14). “Така казва Господ, Който дава слънцето за 
светлина денем, и нарежда луната и звездите за светлина нощем, Който повдига морето 
тъй щото вълните му бучат, Господ на Силите е името Му; ако изчезнат тия наредби 
отпред Мене, казва Господ, тогава и Израилевото потомство ще престане да бъде до 
века народ пред Мене” (Ер. 31:35, 36). 

18. Примерите от пророците 

По този предмет самият Христос, Неговите апостоли и почти всички пророци са 
ни дали примери. Страшни са описанията, в които Исая, Еремия, Йоил, Авакум и 
другите оплакват болестите на Ерусалимската Църква. Покварата е царувала до такава 
степен в народа, управителите и свещениците, че Исая не се колебае да оприличи 
Ерусалим на Содом и Гомора (Ис. 1:10). Вярата е била отчасти презирана, отчасти 
примесена, по отношение на морала навсякъде срещаме описания на кражби, грабежи, 
предателство, убийства и други такива престъпления. Но пророците не са формирали 
нови църкви за себе си, нито са издигнали нови жертвеници, на които да извършват 
отделни жертви, а каквито и да са били техните сънародници, като са разсъждавали, че 
Бог им е поверил Своето Слово и е установил ритуалите, чрез които тогава е бил 
почитан, са простирали чисти ръце към Него дори в обществото на нечестивите. 
Определено, ако са смятали, че с това са прихванали някаква нечистота, по-скоро биха 
умрели стократно, отколкото да позволят това да стане. Следователно, нищо не им е 
пречело да се отделят, ако не е било желанието да запазят единството. Но ако святите 



пророци не са чувствували задължение да се оттеглят от Църквата поради 
многобройните и ужасни престъпления, не на един или двама души, но почти на целия 
народ, ние си приписваме твърде много, ако си позволяваме направо да излезем от 
общението на Църквата, защото не на всички хора животът е съобразен с нашата 
преценка, или дори с християнската изповед на вяра. 

19. Примерът на Христос и апостолите. 

Каква е била епохата на Христос и апостолите? Нито безнадеждното нечестие на 
фарисеите, нито царуващата навсякъде разпуснатост на нравите им попречи да 
участвуват в същите святи ритуали заедно с другите хора, и да се срещат в общия храм 
за публично изявяване на вярата. И защо е така, ако не знаеха, че онези, които 
участвуват в тези свещени ритуали с чиста съвест, по никакъв начин не са замърсени от 
обществото на нечестивите? 

Ако някой не се трогва от пророците и апостолите, нека поне да се облегне на 
авторитета на Христос. Затова Киприан добре казва, “Макар в Църквата да се виждат 
плевели или нечисти съдове, това не е причина ние самите да се оттегляме от Църквата; 
само трябва да работим, за да можем ние самите да сме жито; трябва да полагаме 
усилия и да се борим да бъдем съдове от сребро и злато. Но разчупването на 
пръстените съдове принадлежи само на Господа, на Когото е дадена желязната тояга; 
нека никой не си присвоява това, което е дадено само на Сина, и да не се смята за 
достоен да пресее хармана и да отвее плявата, и да отдели всички плевели чрез човешко 
отсъждане. Това, което извратената ревност си присвоява по този начин, е горделива 
упоритост и богохулна самонадеяност” (Cyprian, lib. 3 Ep. 5). 

Затова нека да приемем за сигурни тези две точки; първо, няма извинение за 
онзи, който съзнателно напуска видимото общение на църква, в която се проповядва 
Божието Слово и се отслужват тайнствата; второ, въпреки грешките на някои или на 
мнозина, няма нищо, което да ни попречи надлежно да изповядваме своята вяра според 
определените от Бог наредби, защото набожната съвест не се поврежда от 
недостойнството на друг човек, бил той пастор или редови вярващ; и святите ритуали 
не са по-малко чисти и здравословни за човек, който е свят и праведен, от това, че в 
същото време биват използвани от нечисти хора. 

20. Прощението на греховете и Църквата 

Тяхната строгост и гордост стигат дори по-далеч. Като отказват да признаят коя 
да е църква, която не е очистена от най-малките недостатъци, те се възмущават от 
истинните учители, които увещават вярващите да израстват, и така ги учат да стенат 
през целия си живот под товара на греховете и да уповават на прощението. Защото 
твърдят, че по този начин вярващите били водени настрана от съвършенството. 

Признавам, че ние не трябва да сме слаби или безразлични в изискване на 
съвършенство, още по-малко да се отказваме да настояваме на него; но твърдя, че е 
дяволска хитрост да изпълваме умовете си с увереност в съвършенството, докато още 
вървим по своя път. Затова в Изповедта прощението на греховете е правилно добавено 
към вярата относно Църквата, тъй като никой не придобива прощение освен онези, 
които са граждани и са от Божието семейство, както четем в Пророка (Ис. 33:24). 
Следователно, първото място трябва да се даде на изграждането на небесния Ерусалим, 



в който Бог след това ще благоволи да изличи нечестието на всички, които са се 
предали на него. Но казвам, че първо Църквата трябва да бъде построена; не че може да 
има църква без прощение на грехове, но защото Господ не е обещал Своята милост 
извън общението на светиите. Следователно, нашето първо влизане в Църквата и в 
Божието царство е чрез прощение на греховете, без които нямаме завет, нито единство 
с Бога. Защото Той така говори чрез Пророка, “В оня ден ще направя за тях завет с 
полските зверове, с небесните птици, и със земните гадини; и като строша лък, и меч, и 
бой, и ги махна от земята, ще ги населя в безопасност. И ще те сгодя за Себе Си за 
винаги; Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, в милосърдие и милости” (Ос. 
2:18, 19). Виждаме по какъв начин Господ ни примирява със Себе Си чрез Своята 
милост. Така в друг текст, където Той предсказва, че отново ще събере хората, които е 
разпръснал в гнева Си, “Ще ги очистя от всичкото беззаконие, с което Ми съгрешиха” 
(Ер. 33:8). Следователно, нашето въвеждане в общението на Църквата чрез символа на 
очистването трябва да ни научи, че няма приемане в Божието семейство, ако преди това 
чрез Неговата доброта нашите нечистоти не са измити. 

21. Вечно прощение за членовете на Църквата! 

Чрез прощението на греховете Господ не само ни избира и приема в Църквата 
веднъж завинаги, но чрез същото средство Той също ни запазва и закриля вътре в нея. 
Иначе защо ни е да приемаме прошка, от която след това няма да имаме полза? Всички 
праведни могат да свидетелствуват, че милостта на Господа би била напразна и 
измамна, ако се даваше само веднъж; защото няма човек, който през целия си живот не 
осъзнава множеството немощи, които все още имат нужда от Божията милост. И 
наистина не е без причина, че Господ обещава този дар специално на Своето 
домочадие, нито напразно заповядва същото послание на примирение да им бъде 
давано всекидневно. И така, тъй като през целия си живот носим със себе си остатъците 
от греха, не можем да останем в Църквата и един миг, ако не сме поддържани от 
непрекъснатата Божия благодат в прощението на нашите грехове. От друга страна, 
Господ е призовал Своите хора към вечно спасение, и следователно те трябва да смятат 
това прощение за техните грехове като винаги налично. Затова нека уверено да 
вярваме, че ако сме приети и присадени в тялото на Църквата, прощението на греховете 
ни е дадено и всекидневно ни се дава в Божествената щедрост, чрез посредничеството 
на заслугите на Христос и освещението на Духа. 

22. Властта на ключовете 

За да ни се предаде това благословение, на Църквата са дадени ключовете (Мат. 
16:19; 18:18). Защото когато Христос даде заповед на апостолите и им повери властта 
да прощават грехове, Той не просто възнамеряваше те веднъж да простят греховете на 
онези, които се обърнат от нечестие към вяра в Христос, но нещо повече, постоянно да 
изпълняват това служение сред вярващите. Павел проповядва това, когато казва, че 
посланието на примирение е било поверено на служителите на Църквата, за да могат 
винаги в Христовото име да увещават хората да се примиряват с Бога (2 Кор. 5:20). 
Следователно, в общението на светиите нашите грехове биват постоянно прощавани 
чрез служението на Църквата, когато презвитерите или епископите, на когото това 
служение е поверено, утвърждават набожните съвести в надеждата за прошка и 
помирение чрез обещанията на Благовестието, и това става и публично, и лично, според 
случая. Защото има много хора, които поради своята немощ имат нужда от специално 
примирение, и Павел заявява, че е свидетелствувал за Христовата благодат не само в 



общото събрание, но и от къща на къща, напомняйки поотделно на всеки човек за 
учението за спасение (Деян. 20:20, 21). 

Тук трябва да отбележим три неща. Първо, каквато и святост да притежават 
Божиите деца, тя винаги е при условие, че докато обитават в смъртно тяло, не могат да 
застанат пред Бога без прощение на греховете. Второ, това благо е специално за 
Църквата, за да не можем да се ползваме от него, ако не постоянствуваме в общението 
на Църквата. Трето, то ни се дава чрез служителите и пасторите на Църквата, или в 
проповядването на Благовестието, или в отслужването на Тайнствата, и в това 
специално се изявява властта на ключовете, които Господ е дарил на обществото на 
вярващите. Затова нека всеки от нас да смята за свой дълг да търси прощението на 
греховете само там, където Господ го е поставил. За общественото примирение, което е 
свързано с дисциплината, ще говорим на съответното място. 

(Случаи, показващи прощението на греховете вътре в общността на 
вярващите, 23-29) 
23. Всички вярващи трябва да търсят прощение на греховете си 

Но тъй като онези трескави духове, за които говорих, се опитват да ограбят 
Църквата от тази единствена котва на спасението, съвестите трябва да бъдат по-твърдо 
укрепени против този гибелен възглед. Новацианите в древни времена са атакували 
Църквата с тази догма, а в наши дни също като новацианите са някои от анабаптистите, 
които са изпаднали в същите налудничави бълнувания. Защото те си въобразяват, че в 
Кръщението Божиите хора биват новородени в чист и ангелски живот, който не е 
замърсен от никакви плътски нечистоти. Но ако човек съгрешава след Кръщението, те 
не му оставят нищо освен неумолимия Божий съд. Накратко, те не дават никаква 
надежда за прощение на грешника, който е паднал след като е получил благодатта, 
защото не признават друго прощение за грехове освен онова, с което първоначално 
биваме новородени. 

Но макар че няма заблуда, която да е по-ясно опровергана от Писанието, все пак, 
тъй като тези хора намират средства за измама (както Новатус в древни времена е имал 
множество последователи), нека накратко да покажем как те бълнуват за погибел на 
себе си и на други хора. 

На първо място, тъй като по заповедта на нашия Господ светиите всекидневно 
повтарят тази молитва, “Прости ни дълговете” (Мат. 6:12), те признават, че са 
длъжници. И те не искат напразно; защото Господ само им заповядва да искат това, 
което Той ще им даде. И докато заявява, че цялата молитва ще бъде чута от Неговия 
Баща, Той запечатва това прощение със специално обещание. Какво повече да желаем? 
Господ изисква от Своите светии изповядване на греховете през целия им живот, без 
прекъсване, и обещава прошка. Колко нелепо е тогава да ги правим безгрешни, или 
когато са паднали, да ги изключваме напълно от благодатта! Тогава на кого ни 
заповядва Той да прощаваме седемдесет и седем пъти? Не е ли на нашите братя (Мат. 
18:22)? И защо ни е заповядал това, ако не е за да подражаваме на Неговото 
милосърдие? Следователно, Той ни прощава не само веднъж или два пъти, а винаги, 
когато под усещането за нашите грехове ние сме разтревожени и въздишайки Го 
призоваваме. 



24. Божията изобилна благодат към грешните вярващи под Стария Завет: 
Законът 

И да започнем почти от самото начало на Църквата: Патриарсите са били 
обрязани, приети за участие в завета, и несъмнено наставлявани чрез грижите на техния 
баща в праведност и почтеност, когато решиха да убият брат си. Престъплението е 
такова, от което и най-долните грабители биха били отвратени. Накрая, смекчени от 
протестите на Юда, те го продадоха; това също беше нетърпима жестокост. Симон и 
Леви нанесоха престъпно възмездие срещу синовете на Сихем, което също беше 
осъдено от техния баща. Рувим, с отвратителна похот омърси леглото на баща си. Юда, 
когато искаше да извърши прелюбодейство, съгреши против природния закон със 
своята снаха. Но те не само не бяха отлъчени от избрания народ, но дори бяха 
издигнати за негови началници. 

Какво да кажем за Давид? Даже когато беше на престола на правдата, с какво 
нечестие той се впусна в сляпа похот, дори чрез проливане на невинна кръв! Той вече 
беше новороден, и като един от новородените, получи специално одобрение от 
Господа. Но той извърши престъпление, от което дори езичниците биха били ужасени, 
и все пак придоби прошка. 

И за да не оставаме твърде много на отделни примери, всички обещания за 
Божествената милост, записани в Закона и Пророците, са толкова много доказателства, 
че Господ е готов да прощава престъпленията на Своя народ. Защо Мойсей обещава 
бъдещ период, когато хората паднали в бунт ще се върнат при Господа? “Тогава Господ 
твоят Бог ще те върне от плен, ще ти покаже милост, и пак ще те събере от всичките 
народи, между които Господ твоят Бог ще те е разпръснал” (Вт. 30:3). 

25. Божията изобилна благодат към грешните вярващи в Стария Завет: 
Пророците 

Но аз не желая да започвам изброяване, което никога не може да завърши. 
Пророческите книги са изпълнени с подобни обещания, предлагащи милост на хора, 
покрити с безброй престъпления. Кое престъпление е по-ужасно от бунта? Той се 
определя като развод между Бога и Църквата, и все пак чрез Неговата доброта бива 
простен. Те казват, “Ако напусне някой жена си, и тя като си отиде от него, се омъжи за 
друг мъж, ще се върне ли той пак при нея? Не би ли се осквернила съвсем такава земя? 
А при все, че ти си блудствувала с много любовници, пак върни се към Мене, казва 
Господ. . . . Върни се, отстъпнице Израил, казва Господ; Аз няма да направя да ви 
нападне гневът Ми; защото съм милостив, казва Господ, и не ще пазя гняв за винаги” 
(Ер. 3:1, 12). И със сигурност не е различно чувството, когато заявява, “Аз не благоволя 
в смъртта на оня, който умира, казва Господ Иеова; затова върнете се и живейте” (Езек. 
18:23, 32). Затова, когато Соломон освещава храма, една от целите, за която той беше 
предназначен, беше в него да се чуват молитвите принасяни за прощение на греховете. 
“Ако Ти съгрешат, (защото няма човек, който да не греши), и Ти се разгневиш на тях та 
ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в неприятелската 
земя, далеч или близо, все пак, ако дойдат на себе си в земята, гдето са отведени 
пленници, та се обърнат и Ти се помолят в земята на пленителите си, и рекат: 
Съгрешихме, беззаконствувахме, сторихме неправда, и се обърнат към Тебе с цялото си 
сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги запленили, и Ти се 
помолят като се обърнат към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си 



избрал, и към дома, който построих за Твоето име, тогава Ти послушай от небето, от 
местообиталището Си, молитвата им и молението им, защити правото им, и прости на 
хората Си, които са Ти съгрешили, всичките им престъпления, чрез които станаха 
престъпници против Тебе” (3 Царе 8:46-50). Не напразно Божият Закон нарежда 
всекидневна жертва за грях. Ако не беше предвидил, че Неговите хора постоянно ще се 
мъчат под болестта на греха, Той никога нямаше да нареди тези лекарства. 

26. Божията изобилна благодат към грешните вярващи под Новия Завет 

Дали идването на Христос, чрез което беше изявена пълнотата на благодатта, 
лиши вярващите от тази привилегия да молят за прощение на техните грехове? Ако са 
съгрешили против Господа, не трябва ли да придобият милост? Какво би означавало 
това, освен че Христос е дошъл не за спасението, а за погибелта на Своите хора, ако се 
заяви, че сега е отнета Божествената щедрост в прощаването на греха, която беше 
постоянно давана на светиите в Стария Завет? Но ако вярваме на Писанията, когато те 
изрично прогласяват, че само в Христос се явяват в пълнота благодатта и милосърдието 
на Господа, изливат се богатствата на Неговата милост и се извършва примирението 
между Бога и човека (Тит 2:11; 3:4; 2 Тим. 1:9, 10), нека не се съмняваме, че добротата 
на небесния Баща не е отсечена от нас или отказана, а а ни е дадена в много по-голямо 
изобилие. 

Не ни липсват доказателства за това. Петър, който беше чул нашия Спасител да 
заявява, че който не изповяда Неговото име пред хората, ще бъде отречен пред Божиите 
ангели, пак Го отрече два пъти за една вечер, като дори се закле за това; но все пак не 
му беше отказана прошка (Марк 8:38). Онези сред солунците, които са живеели 
беззаконно, макар и мъмрени, пак са подканени към покаяние (2 Сол. 3:6). Дори 
магьосникът Симон не е хвърлен в отчаяние. Беше му казано да се надява, тъй като 
Петър го подканва да застане в молитва (Деян. 8:22). 

27. Божията изобилна благодат към църквите в грях 

Какво да кажем за факта, че понякога цели църкви биват въвличани в най-
чудовищни грехове, и все пак Павел, вместо да ги предаде на погибел, милостиво ги 
избавя? Отстъплението на галатяните не беше обикновена грешка, а и коринтяните 
нямаха извинение за нечестията сред тях, бивайки многобройни и отвратителни, и все 
пак те не бяха изключени от Божията милост. И дори самите хора, които са 
съгрешавали повече от другите в нечистота и блудство, са изрично подканени към 
покаяние. Заветът на Господа остава, и винаги ще остава ненарушим, този завет, който 
Той тържествено сключи с Христос истинския Соломон и Неговите членове с тези 
думи: “Децата му ако оставят закона Ми, и не ходят в съдбите Ми, ако престъпят 
повеленията Ми, и не опазят заповедите Ми, тогава ще накажа с тояга престъпленията 
им, и с бич беззаконията им; но милостта Си не ще оттегля от него” (Пс. 89:30-33). 
Накратко, от самия ред на Изповедта ни се напомня, че прощението на греховете 
винаги остава в Христовата Църква, защото след като се установява наредбата на 
Църквата, добавя се и прощението на греховете. 

28. Дали само несъзнателните грехове могат да се простят? 

Някои хора с повече разум, като виждат, че догмата на Новатус е така ясно 
опровергана в Писанието, не правят всяка грешка непростима, а само това доброволно 



нарушаване на Закона, в което човек пада съзнателно и с желание. Онези, които 
говорят така, позволяват прошка само за онези грехове, които са били извършени 
поради незнание. Но тъй като Господ е наредил в Закона някои жертви да бъдат 
принасяни като умилостивение за доброволните грехове на вярващите, а други за 
умилостивение на греховете от незнание (Лев. 4), колко извратено е да не позволяваме 
никакво умилостивение за доброволния грях? Аз твърдя, че нищо не е по-ясно от това, 
че същата жертва на Христос е достатъчна за прошка на доброволните грехове на 
вярващите, тъй като Господ е засвидетелствувал това в символите на плътските жертви. 

Тогава как да извиним чрез незнание Давид, който беше така добре обучен в 
Закона? Дали Давид, който всекидневно наказваше греха в другите, не знаеше колко 
ужасни престъпления са убийството и прелюбодейството? Дали патриарсите считаха 
братоубийството за законно деяние? Дали коринтяните имаха толкова малко познание, 
че да си въобразяват, че Бог се наслаждава в разврат, нечистота, блудство, омраза и 
препирни? Дали Петър, след като беше така внимателно предупреден, не е знаел колко 
отвратително е да се отрече от своя Господар? Затова нека не допускаме нашата злоба 
да затваря вратата пред Божествената милост, която е така снизходително изявена. 

29. Въпросът за “второто покаяние” в древната Църква 

Запознат съм с това, че древните автори са смятали, че греховете, които 
всекидневно трябва да бъдат прощавани, са по-леките грешки, които се промъкват 
поради слабостта на плътта, а са смятали, че официалното покаяние, което тогава се е 
изисквало за по-ужасни престъпления, не е трябвало да бъде повтаряно, както не се 
повтаря Кръщението. Този възглед не трябва да се приема като че ли те желаят да 
хвърлят в отчаяние онези, които са отпаднали от своето първо покаяние, или да 
омаловажават тези грешки, като че ли те нямат значение пред Бога. Защото са знаели, 
че светиите често се спъват поради неверие, че понякога излишно се кълнат, понякога 
кипят от гняв и дори избухват в открити ругатни, и освен това се мъчат под други 
злини, които в немалка степен са оскърбителни за Господа; но те ги обозначават така, 
за да ги отличават от обществените престъпления, които идват до знанието на Църквата 
и произвеждат големи скандали. Голямата трудност в опрощаването на онези, които са 
извършили нещо достойно за църковно порицание, не е била в това, че са смятали за 
трудно да се придобие прошка от Господа, но чрез тази строгост те са искали да 
възпират другите хора от безразсъдно впускане в престъпления, които ще ги отделят от 
общението на Църквата. Все пак Господното Слово, което трябва да бъде нашето 
единствено правило, определено предписва по-голяма умереност, тъй като учи, че 
строгостта на наказанието не трябва да се простира дотам, че да изпълни с отчаяние 
човека, за чиято полза е било специално предназначено (2 Кор. 2:7), както по-горе 
разгледахме по-подробно. 

 
   



Глава Втора 

2. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЛЪЖЛИВАТА И ИСТИНСКАТА ЦЪРКВА. 

Разделите на тази глава са, 

I. Описание на лъжливата Църква, каквато е папството с 
неговите хвалби за лична приемственост, и опровержение 
на тези хвалби, р. 1-4.  

II. Отговор в името на правилната Църква на папските 
обвинения в ерес и разцепление. Описание на църквите, 
които сега съществуват под папството.  

Раздели. 

1. Обобщение на казаното в предишната глава. Съдържание на тази глава, а 
именно: Където царуват лъжата и заблудата, там няма Църква. Заблудата е там, 
където не живее чистото учение на Христос.  

2. Заблудата царува в папството. Следователно папството не е Църква. Но 
папистите възхваляват своята си църква и обвиняват в ерес и разцепление онези, 
които се отделят от нея. Опитват се да защитават своите самохвалства чрез 
личната приемственост. Лична приемственост, която изоставя истината на 
Христос, няма никакво значение.  

3. Потвърждение на това доказателство,  
1. От примери и текстове в Писанието;  
2. От разума и от авторитета на Августин.  

4. Каквото и да си въобразяват папистите, където Божието Слово не се изявява, там 
няма Църква.  

5. Опровержение на възражението за личната приемственост и на обвинението в 
ерес и разцепление, от Писанието и от Августин.  

6. Същото нещо потвърдено от авторитета на Киприан. Анатемите на папистите 
нямат сила.  

7. Църквите на папистите са в същото положение както тези на израилтяните, 
които се обърнаха към суеверия и идолопоклонство при Еровоам.  

8. Характерът на онези израилтянски църкви.  
9. Следователно папистите действуват неправедно, когато искат да ни принудят 

към общение с тяхната църква. Техните две изисквания. Отговор на първото. 
Обобщение на въпроса. Защо не можем да участвуваме във външното 
поклонение на папистите.  

10. Отговор на второто искане на папистите.  
11. Макар че папството не може правилно да бъде наречено църква, все пак, 

въпреки волята на самия Антихрист, има някакви следи от Църквата в 
папството, като Кръщението и други останки.  

12. На папството не може да се даде името Църква, макар че под неговото 
господство е имало някакви църкви. В това е изпълнението на пророчеството на 
Павел, че Антихрист ще седне в Божия храм. Окаяното състояние на такива 
църкви. Обобщение на тази глава.  



(Отклонението от истинското учение и поклонение унищожава претенциите 
на римската църква да бъде истинска църква, 1-6) 
1. Основното разграничение 

Вече обяснихме колко много служението на Словото и тайнствата трябва да има 
тежест за нас, и докъде трябва да се простира почитта към тях, за да бъдат постоянен 
белег за разпознаване на Църквата; защото показахме, първо, че където то съществува 
цялостно и ненарушено, никакво грешки в поведението, никакви недостатъци не трябва 
да ни пречат да дадем името “Църква”; и второ, че незначителните грешки в това 
служение не трябва да ни правят да го смятаме за незаконно. Нещо повече, показахме, 
че грешките, които заслужават такава прошка, са онези, чрез които основното учение 
на вярата не бива наранено, и чрез които онези членове на вярата, в които всички 
вярващи трябва да са единодушни, не биват подтиснати, докато по отношение на 
тайнствата, недостатъците не са такива, че да унищожат или да осакатят законното им 
учредяване от техния Автор. Но когато лъжата проникне в цитаделата на вярата, когато 
цялото задължителното учение бива извратено и използването на тайнствата бъде 
унищожено, от това несъмнено следва смъртта на Църквата, точно както животът на 
човека бива погубен когато гърлото му бъде прерязано или жизнените му органи бъдат 
смъртоносно ранени. Това ясно се вижда от думите на Павел когато казва, че Църквата 
е “съградена върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам 
Христос Исус” (Еф. 2:20). Ако Църквата е основана на учението на апостолите и 
пророците, чрез което на вярващите е заповядано да поставят своето спасение само в 
Христос, тогава ако това учение е унищожено, как може Църквата да продължи да 
стои? Църквата неизбежно пада тогава, когато това учение, което единствено може да я 
поддържа, се премахне. Отново, ако истинската Църква е стълп и подпорка на истината 
(1 Тим. 3:15), сигурно е, че където лъжата и заблудата са взели властта, там няма 
Църква. 

2. Римската църква и нейните претенции 

Тъй като точно това е състоянието под папството, можем да разберем колко от 
Църквата е останало там. Вместо служението на Словото там царува извратено 
управление, съчетано с лъжи, управление, което отчасти угасява, отчасти потиска 
чистата светлина. На мястото на Господната Вечеря е въведено най-гнусно 
богохулство, поклонението към Бога е обезобразено от многообразно множество от 
нетърпими суеверия; учението (без което християнството не съществува) е напълно 
погребано и подкопано, обществените събрания са училище по идолопоклонство и 
безбожие. Следователно, като отказваме да участвуваме в такова нечестие, ние не сме в 
опасност от отделяне от Христовата Църква. Общението на Църквата не е било 
учредено да бъде верига, която ни връзва в идолопоклонство, безбожие, пренебрегване 
на Бога и други злини, а да ни запази в страх от Бога и покорство към истината. 

Наистина, те се хвалят високо с тяхната църква, като че ли няма друга църква в 
света; и след това, като че въпросът е приключен, заключават, че е отцепник всеки, 
който отказва да се покорява на тази църква, която те така изобразяват, че всички, 
които се противят на нейното учение, излизат като еретици (виж р. 5). Но с какви 
аргументи доказват те своите претенции за истинска Църква? Позовават се на древни 
записи, които са съществували в Италия, Франция и Испания, претендиращи, че 
произхождат от онези свети мъже, които чрез здравото учение са основавали и 
развивали църкви, утвърждавали са учението и са подхранвали зданието на Църквата 



със своята кръв; те претендират, че Църквата, която така е осветена от духовните дарби 
и кръвта на мъчениците, е запазена от погибел чрез вечното наследяване на епископите. 
Позовават се на важността, която Ириней, Тертулиан, Ориген, Августин и други 
приписват на тази приемственост (виж р. 3). 

Ще дам възможност на всеки, който поне за малко размисли по въпроса заедно с 
мен, да разбере без никакви трудности колко безсмислени и очевидно нелепи са тези 
претенции. Бих искал също да увещая моите противници, ако имам някаква надежда, че 
ще могат да се възползват от моите наставления, да обърнат сериозно внимание; но тъй 
като те са изоставили всяко зачитане на истината, и единствената им грижа е да 
постигнат целите си по всякакъв начин, само ще направя няколко бележки, чрез които 
добрите хора и обичащите истината могат да се избавят от техните хитрости. 

Първо, питам, защо не цитират Африка, Египет и цяла Азия, просто защото във 
всички тези области е имало прекъсване на тази свята приемственост, с чието 
продължаване в своята църква те се хвалят? Те се облягат на твърдението, че имат 
истинската Църква, защото от самото начало на съществуването си тя никога не е 
останала без епископи, защото са се наследявали един друг в непрекъсната 
последователност. Но ако аз приведа Гърция за пример? Затова ги питам, защо казват, 
че Църквата е изчезнала сред гърците, сред които никога е нямало прекъсване в 
наследяването на епископите – наследяване, според техния възглед, е единственият 
пазител и хранител на Църквата? Те правят гърците схизматици? Защо? Защото като се 
били отвърнали от апостолския престол, били изгубили своята привилегия. Какво? А 
онези, които се отвръщат от Христос, не заслужават ли много повече да я загубят? 
Следователно претенцията за приемственост е празна, ако потомството не запазва 
Христовата истина, която му е предадена от бащите сигурна и неомърсена, и не 
продължава в нея. 

3. Лъжливата църква, въпреки нейните големи претенции, показва, че не слуша 
Божието Слово 

Следователно, в наши дни претенцията на романистите е точно същата, която 
едно време е била използвана о юдеите, когато Господните пророци са ги изобличавали 
за слепота, безбожие и идолопоклонство. Както юдеите са се хвалели със своя храм, 
церемониите и свещеничеството, чрез които доста основателно са смятали, че се 
измерва Църквата, така сега вместо Църква имаме романисти с определени външни 
маски, които често нямат нищо общо с Църквата, и без които Църквата може 
съвършено да съществува. Следователно, за да ги опровергаем, не се нуждаем от друг 
аргумент освен този, който Еремия противопостави на глупавата самонадеяност на 
юдеите, а именно, “Не уповавайте на лъжливи думи та да казвате: Храмът Господен, 
храмът Господен, храмът Господен е това” (Ер. 7:4). Господ не признава за Свое нищо, 
освен когато Неговото Слово се слуша и се спазва вярно. Така, макар че Божията слава 
обитаваше в светилището между херувимите (Езек. 10:4) и Бог беше обещал, че там ще 
бъде Неговото изявено обиталище, все пак, когато свещениците омърсиха Неговото 
поклонение с извратени суеверия, Той го прехвърли на друго място и остави мястото 
без никаква святост. Ако този храм, който изглеждаше осветен за постоянно Божие 
обиталище, можеше да бъде изоставен от Бога и да се оскверни, романистите нямат 
основание да претендират, че Бог е така обвързан с хора или места, и пристрастен към 
външни ритуали, че да трябва да остане с онези, които само носят името и външното 
подобие на църква (Рим. 9:6). 



Това е въпросът, който Павел разглежда в Посланието към Римляните, от девета 
до дванадесета глава. Хората със слаба съвест по онова време са били силно смутени, 
когато онези, които са изглеждали като Божий народ, не само са отхвърляли, но дори са 
преследвали учението на Благовестието. Затова, след като обяснява учението, той 
премахва тази трудност като отрича, че онези юдеи, враговете на истината, са 
Църквата, макар да не им е липсвало нищо, което иначе е желателно да бъде като 
външна форма на Църквата. Основата на това отричане е, че те не са приели Христос. В 
Посланието към Галатяните, когато сравнява Исмаил с Исак, той казва още по-изрично, 
че в Църквата има много хора, които нямат наследство, защото не са потомство на 
свободната. От това той очертава контраста между двата Ерусалима, защото както 
Законът беше даден на планината Синай, а Благовестието излиза от Ерусалим, така 
много, които са родени и израснали в робство, самонадеяно се хвалят, че са деца на 
Бога и на Църквата; и макар самите те да са изродени, горделиво презират истинските 
Божии деца. Нека ние по същия начин, когато чуваме, че едно време е било заповядано 
от небето, “Изгони робинята и сина й,” да уповаваме на това ненарушимо 
постановление и смело да отхвърлим техните безсмислени самохвалства. Защото ако те 
се кичат с външната изповед, Исмаил също беше обрязан; ако се облягат на древността, 
той беше първороден; и все пак виждаме, че е отхвърлен. Ако се попита каква е 
причината за това, Павел казва (Рим. 9:6), че за синове са смятани само онези, които са 
родени от чистото и законно семе на учението. 

На тази основа Бог заявява, че не е обвързан с безбожни свещеници, дори да е 
сключил завет с техния баща Левий да бъде техен ангел или тълкувател (Мал. 2:4); той 
отговаря на лъжливото самохвалство, с което те са се надигали против Пророците, а 
именно, че достойнството на свещениците трябва да бъде на особена почит. Той самият 
с готовност признава това; и спори с тях на основата на това, че е готов да изпълни 
завета, докато те, като не го изпълняват от своя страна, заслужават да бъдат 
отхвърлени. И така, ето я стойността на приемствеността, когато не е съединена с 
подражание и съответствуващо поведение: потомците, веднага като бъдат изобличени 
за това, че са изоставили своя произход, са лишени от всякаква почит; освен, разбира 
се, ако не искаме да кажем, че понеже Кайафа е наследил много благочестиви 
свещеници (и дори последователността от Аарон до него е била без прекъсване), онова 
проклето събрание е заслужавало името “църква.” Дори в земните власти никой не би 
понесъл да вижда тиранията на Калигула, Нерон, Хелиогабал и други такива да бъде 
описвана като истинска република, само защото били наследили хора като Брут, 
Сципион и Камил. А особено в управлението на Църквата нищо не е по-нелепо от това 
да пренебрегнем учението и да поставим приемствеността в хората. 

Всъщност, нищо не е по-далеч от намерението на светите учители, които те 
лъжливо ни натрапват, от това да твърдим, че църквите съществуват като по 
наследствено право само там, където епископи наследяват епископи. Тъй като 
безспорно никаква промяна е нямало в учението от началото до времето на учителите, 
те са приели този принцип като достатъчен да ги предпази от всякакви нови заблуди; 
тоест, те са противопоставяли на тях учението, което твърдо и с единодушно съгласие е 
поддържано от времето на апостолите. Следователно, тези хора вече нямат никакво 
основание да продължат да се кичат с името на Църквата, на което ние отдаваме 
дължимата почит; но когато стигнем до определение, не само (според известната 
поговорка) са във вода, но са затънали в тресавище, защото подменят святата съпруга 
на Христос с порочна блудница. За да не би тази подмяна да ни заблуди, нека заедно с 
другите обещания да обърнем внимание на следното от Августин. Като говори за 



Църквата, той казва, “Самата тя е скрита, и като че ли погребана под множество 
скандали; понякога във време на спокойствие изглежда тиха и свободна; понякога е 
нападана и тласкана от вълните на скърби и изпитания” (August. Ad Vincent. Epist. 48). 
Като примери той споменава, че най-силните стожери на Църквата често смело са 
издържали изгнание заради вярата, или са били скрити някъде по света. 

4. Църквата е основана на Божието Слово 

По този начин романистите ни атакуват днес и ужасяват неопитните с името на 
Църквата, докато самите те са смъртни врагове на Христос следователно, макар да 
приличат на храм, на свещеничество и на други външни белези, празният блясък, чрез 
който те заслепяват очите на простите не трябва дори най-малко да ни подтиква да 
признаваме, че може да има Църква там, където не се изявява Божието Слово. Господ 
ни даде безпогрешен стандарт, когато каза, “Всеки, който е от истината, чува гласа Ми” 
(Йоан 18:37). И отново, “Аз съм добрият пастир, и познавам Моите, и Моите Мене 
познават” (Йоан 10:14). Малко преди това Той казва, че когато овчарят “е изкарал 
всичките свои, върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му. А подир 
чужд човек няма да следват, но ще побягнат от него; защото не познават гласа на 
чуждите” (Йоан 10:4, 5). Тогава защо ние от само себе си съставяме такава изопачена 
преценка за Църквата, след като Христос я е обозначил с белег, който в ни най-малка 
степен не е двусмислен, белег, който може да се види навсякъде, и неговото 
съществуване безпогрешно изявява съществуването на Църквата, докато неговото 
отсъствие доказва отсъствието на всяко нещо, което може правилно да носи името на 
Църквата? Павел заявява, че Църквата не е основана върху мнението на хората или 
свещениците, а върху учението на апостолите и пророците (Еф. 2:20). И така, Ерусалим 
трябва да се разграничи от Вавилон, Христовата Църква от обществото на Сатана чрез 
разделителния белег, който нашият Спасител използва: “Който е от Бога, той слуша 
Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога” (Йоан 8:47). 

Накратко, тъй като Църквата е царството на Христос, и Той царува само чрез 
Своето Слово, може ли да има съмнение относно лъжливостта на онези твърдения (ср. 
Ер. 7:4), чрез които царството на Христос се представя без Неговия жезъл, с други 
думи, без Неговото свято Слово? 

5. Защита срещу обвинението в разцепление и ерес 

Колкото до тяхното обвинение в ерес и разцепление, понеже сме проповядвали 
различно учение и не се покоряваме на техните закони и се събираме отделно от тях за 
Молитва, Кръщение, отслужване на Вечерята и други святи ритуали, това наистина е 
сериозно обвинение, но не се нуждае от дълга и усилена защита. 

Името еретици и отцепници се дава на онези, които като се отцепват от 
Църквата, унищожават нейното общение. Това учение се държи от две връзки, а 
именно съгласие в здравото учение и братска любов. Затова разграничението, което 
Августин прави между еретици и отцепници е, че първите извращават чистотата на 
вярата чрез лъжливи догми, докато вторите, дори когато понякога държат същата вяра, 
разрушават връзката на единството (August. Lib. Quaest in. Evang. Matth.). 

Но трябва да отбележим, че това единство в любов така зависи от единството 
във вяра, че го има за свое начало, своя цел, и свое единствено правило. Затова нека да 



помним, че когато сме увещавани към църковно единство, изискването е докато нашите 
умове се съгласяват в Христос, нашата воля също да бъде единна във взаимно добра 
воля в Христос. Затова, когато ни увещава към това, Павел приема за свой 
основополагащ принцип, че има “един Бог, една вяра, едно кръщение” (Еф. 4:5). Дори 
когато ни казва да бъдем “единодушни и единомислени,” той веднага добавя, “Имайте 
в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса” (Фил. 2:2, 5), показвайки, че където 
го няма Господното Слово, там няма единство на вярващи, а сбирщина от нечестиви. 

6. Върховенството на Христос е условието за единство 

Като следва Павел, Киприан също намира извора на единодушието в Църквата 
във върховната власт на Христос, и след това добавя, “Има една Църква, която чрез 
увеличение от плодовитост бива разширена до множество, точно както има много лъчи 
на слънцето, но една светлина, и много клони на държава, но един ствол поддържан от 
здравия корен. Когато от един извор текат много потоци, макар да изглежда, че има 
голямо многообразие поради изобилието на извора, все пак произходът е от 
единството. Извадете един лъч от тялото на слънцето, и единството ще остане 
ненарушено. Пречупете един клон от дървото, и той няма да се развие. Отбийте един 
поток от извора, и той ще пресъхне. Така Църквата, изпълнена със светлината на 
Господа, се простира по цялата земя, и все пак светлината, която е разпръсната 
навсякъде, е една” (Cyprian, De Simplicit. Praelat.). Няма думи, с които по-добре да се 
изрази неразделната връзка, която всички членове на Христос имат един с друг. 
Виждаме как Той постоянно ни призовава да се върнем към Главата. И така, Той 
заявява, че когато възникнат ереси и разцепления, това е защото хората не се връщат 
към извора на истината, защото не търсят Главата, защото не пазят учението на 
небесния Господар. 

Нека сега да крещящ против нас като еретици за това, че сме се отделили от 
тяхната църква, като единствената причина за нашето отделяне е, че те не могат да 
търпят чистата изповед на истината. Не казвам нищо за това, че ни отлъчват с анатеми 
и проклятия. Фактите са повече от достатъчни, за да ни оправдаят, освен ако те не искат 
да направят отцепници от апостолите, с които имаме обща кауза. Напомням, че 
Христос предупреди Своите апостоли, “ще ви изхвърлят от синагогите си” (Йоан 16:2). 
Синагогите, за които Той говори, са били смятани тогава за законни църкви. Като 
виждаме, че наистина сме изхвърлени, и сме готови да покажем, че това е поради 
Христовото име, първо трябва да се види това, и едва след това да се вземе някакво 
решение за или против нас. Но аз ще оставя това на тях, ако желаят да го направят; за 
мен е достатъчно, че ние трябваше да се отделим от тях, за да бъдем близо до Христос. 

(Римската църква сравнена с древния Израел в поклонение и управление, 7-11) 
7. Състоянието на римската църква прилича на това на Израел под Еровоам 

Определението, което трябва да дадем на всички църкви завладени от римския 
идол, ще стане по-ясно, ако ги сравним с църквата в древния Израил, както е описана от 
пророците. Докато юдеите и израилтяните постоянствуваха в законите на завета, сред 
тях съществуваше истинска Църква; с други думи, чрез Божията доброта те придобиха 
ползите на Църква. Истинското учение се съдържаше в Закона, и неговото служение 
беше поверено на пророците и свещениците. Те биваха въвеждани във вярата чрез 
белега на обрязването, и чрез другите тайнства бяха обучавани и утвърждавани във 
вярата. Не може да има съмнение, че имената, с които Господ почита Своята Църква, са 



се отнасяли за тяхното общество. Но след като изоставиха закона на Господа и се 
изродиха в идолопоклонство и суеверия, те частично изгубиха привилегията. Защото 
кой може да си позволи да откаже името на Църквата на онези, в които Господ е 
вложил поучението на Своето Слово и спазването на тайнствата? От друга страна, кой 
може да си позволи да даде безусловно името на Църквата на онова събрание, в което 
Божието Слово открито и безнаказано бива тъпкано с крака – където Неговото 
служение, неговата главна подкрепа и самата душа на Църквата са унищожени? 

8. Въпреки идолопоклонството на юдеите, тяхната църква остана 

Тогава какво – ще кажат някои – нямаше ли нито една частица от Църквата 
останала при юдеите от деня на тяхното отпадане в идолопоклонство? Отговорът е 
лесен. Първо, казвам, че в самото отстъпление имаше няколко степени; защото не 
можем да твърдим, че стъпките, с които Юда и Израел се отклоняваха от чистото 
поклонение на Бога, бяха едни и същи. Еровоам, когато изработи телетата противно на 
изричната забрана от Бога, и освети незаконно място за поклонение, напълно поквари 
вярата. Юдеите се извратиха в нрави и суеверни възгледи още преди да извършат 
някаква греховна промяна във външната форма на своята религия. Защото макар да 
бяха възприели много извратени церемонии под Ровоам, все пак, тъй като учението за 
закона и свещеничеството, и ритуалите, които Бог беше установил, продължаваха в 
Ерусалим, набожните все още имаха Църква в някакво търпимо състояние. По 
отношение на израилтяните, нещата, които определено не бяха реформирани, по 
времето на Ахав станаха още по-лоши. Царете, които го наследиха до падането на 
царството, бяха отчасти като него, а отчасти – когато искаха да са по-добри – следваха 
примера на Еровоам; но всички без изключение бяха нечестиви и идолопоклонници. В 
Юдея ставаха промени от време на време, някои царе извращаваха Божието поклонение 
със заблудителни и суеверни измислици, други се опитваха да го реформират, докато 
накрая самите свещеници омърсиха Божия храм с отвратителни и омразни ритуали. 

9. Папската църква е покварена и трябва да бъде отхвърлена 

Сега нека папистите, за да омаловажат своите пороци, да отричат ако могат, че 
състоянието на вярата е също толкова опорочено и покварено при тях, както е било в 
израилското царство при Еровоам. Те имат по-чудовищно идолопоклонство, и в 
учението не са ни най-малко по-чисти, а дори са по-нечисти. Не само Бог, но и хората с 
разумна преценка са ми свидетели за това, а и самото състояние там е твърде очевидно, 
за да трябва да го разглеждам подробно. 

Но когато те искат да ни принудят към общение с тяхната църква, те имат към 
нас две изисквания – първо, да се присъединим в техните молитви, техните жертви и 
техните церемонии; и второ, че всяка почит, власт и управление, които Христос е дал 
на Своята Църква, ние да ги приписваме на тях. 

По отношение на първото, признавам, че всички пророци в Ерусалим, когато 
нещата бяха много извратени, нито жертваха отделно, нито се събираха отделно за 
молитва. Защото имаха Божията заповед, която им заповядваше да се събират в 
Соломоновия храм, и знаеха, че левитските свещеници, които Господ беше назначил 
отговорни за святите ритуали и още не беше отхвърлил, колкото и недостойно да бяха 
да тази почит, все още имаха право на нея (Изх. 29:9). Но главното във всичко това е, че 



те не бяха принуждавани към някакво суеверно поклонение, а правеха само това, което 
беше установено от Бога. 

Но по какво тези хора, папистите, приличат на онези? Едва ли можем да имаме 
какво да е събрание с тях, без да омърсим с открито идолопоклонство. Тяхната главна 
връзка на общение несъмнено е в Литургията, която ние мразим като най-голямо 
богохулство. На друго място ще видим дали те правят това съзнателно или 
несъзнателно (виж глава 18; виж също Книга 2, глава 15, р. 6). Сега е достатъчно да 
покажем, че нашият случай е различен от този на пророците, които, докато 
присъствуваха на святите ритуали на нечестивите, не бяха задължавани да 
присъствуват или да участвуват в някакви церемонии, освен установените от Бога. 

Но ако искаме да имаме пример, който във всяко отношение е същият, нека 
вземем един от израилското царство. Под управлението на Еровоам обрязването 
остана, принасяха се жертви, законът беше считан за свят, и Богът на бащите им 
получаваше поклонение; но поради измислени по човешки и забранени начини на 
поклонение Бог отхвърли и осъди всичко, което се правеше там. Покажете ми един 
пророк или набожен човек, който някога се е покланял или е принасял жертви във 
Ветил. Те са знаели, че не могат да направят това без да се омърсят с някакво 
богохулство. Затова твърдим, че общението на църквата не трябва да се налага дотам 
върху праведните, че да изисква от тях да го следват тогава, когато то се е изродило с 
покварени и омърсени ритуали. 

10. Защо трябва да се отделим от покварената църква 

По отношение на втората точка нашите възражения са дори по-силни. Защото 
когато Църквата се разглежда от тази конкретна гледна точка като Църква, чиито 
присъди изискват почит, властта изисква признание, увещанията покорство, 
наказанията страх, общението да се развива благоговейно във всяко отношение, ние не 
можем да се съгласим, че те имат църква без да се задължим да се подчиним и покорим. 
Но сме готови да кажем това, което Пророците казваха за юдеите и израилтяните в 
техните дни, когато нещата бяха подобни или дори в по-добро състояние. Защото 
виждаме как те единодушно осъждат техните събрания като богохулни сборища, 
участието в които е отхвърляне на Бога (Ис. 1:14). И ако наистина тези сборища са били 
църкви, тогава Илия, Михей и другите в Израил, Исая, Еремия, Осия и другите в Юда, 
които пророците, свещениците и народът от онова време мразеха и презираха повече то 
необрязаните, трябва да са били чужденци за Божията Църква. Ако онези са били 
църкви, тогава Църквата вече не е стълп на истината (1 Тим. 3:15), а опора на лъжата, 
не скиния на живия Бог, а обиталище на идоли. Следователно, те бяха задължени да 
откажат да се съобразяват с техните събрания, защото съобразяването би било нечестив 
заговор против Бога. 

По тази причина в голяма грешка ще е онзи човек, който признава онези 
сборища в наши дни, които са замърсени с идолопоклонство, суеверие и безбожно 
учение, за църкви, с които християнинът трябва да поддържа пълно общение дотам, че 
дори да съгрешава с тях и в учението. Защото ако те са църкви, тогава им принадлежи 
властта на ключовете, а ключовете са неразделно свързани със Словото, което те 
отричат. И отново, ако те са църква, те имат право на обещанието на Христос, “Каквото 
вържете на земята. . . .”; а става обратното, те гонят от своето общение всички онези, 
които искрено изповядват себе си като Христови слуги. Следователно, или обещанието 



на Христос е напразно, или поне в това отношение те не са църкви. Накратко, вместо 
служение на Словото те имат училища по безбожие и помийни ями с всякакви заблуди. 
Следователно, от тази гледна точка или те не са църкви, или нямаме никакъв белег, по 
който законните събрания на верните да могат да бъдат различавани от турските 
[мюсюлманските, бел. прев.] сборища. 

11. Останки от Църквата при папството 

Все пак в древните времена при юдеите оставаха някои специални привилегии 
на Църква, така че в наши дни ние не отричаме на папистите онези остатъци от Църква, 
които Господ е позволил да останат при тях сред цялото разлагане. Когато Господ 
направи Своя завет с юдеите, той се запази сред тях не толкова поради тях, а чрез 
своята собствена сила, чрез чиято подкрепа издържа тяхното безбожие. Такава е 
надеждността и сигурността на Божествената доброта, че Господният завет продължи 
там, и Неговата вяра не можа да бъде изличена от тяхното вероломство; нито можеше 
обрязването да бъде така осквернено от техните нечисти ръце, че да не бъде вече 
истински белег и тайнство на Неговия завет. Затова Господ наричаше Свои децата, 
които се раждаха (Езек. 16:20), макар те по никакъв начин да не принадлежаха на Него, 
освен по специално благословение. Така, като е поставил Своя завет в Галия, Италия, 
Германия, Испания и Англия, когато тези страни бяха подтиснати под тиранията на 
Антихриста, за да остане този завет ненарушим, Той първо запази там кръщението като 
белег на завета – кръщението, което осветено от Неговите уста, запазва своята 
Божествена власт въпреки човешката извратеност; второ, чрез Своето провидение Той 
прави така, че да има и други останали белези, за да предпази Църквата от пълно 
изчезване. Но тъй като след събарянето на сгради често основите остават, така Той не е 
позволил на Антихрист нито да поквари Неговата Църква от самите основи, нито да я 
изравни със земята (макар че за да накаже неблагодарността на хората, които са 
презрели Неговото Слово, е позволил едно страшно разтърсване и разпадане), но е 
благоволил сред цялото опустошение зданието да остане, макар и наполовина 
разрушено. 

12. Останките от истината не правят извратената църква да бъде истинска 
Църква 

Следователно, макар да не сме съгласни просто да признаем името на Църквата 
на папистите, ние не отричаме, че сред тях има църкви. Въпросът, който повдигаме, се 
отнася само до истинското и законно учредяване на Църквата, тоест общение в 
свещените ритуали, които са белег на изповед на вяра, и особено в учението. Данаил и 
Павел предсказаха, че Антихрист ще седи в Божия храм (Дан. 9:27; 2 Сол. 2:4); ние 
смятаме римския понтиф за водач и знаменосец на това нечестиво и омразно царство. 
От това, че неговият престол е в Божия храм, се показва, че неговото царство няма да 
бъде такова, че да унищожи името на Христос или на Неговата Църква. Така е 
очевидно, че ние не отричаме, че има останали църкви под неговата тирания; но това са 
църкви, които той е омърсил с богохулно безбожие, подтиска с жестоко господство и е 
покварил и почти унищожил с нечестиви и смъртоносни учения като отровни отвари; 
църкви, в които Христос е наполовина погребан, Благовестието е подтиснато, 
набожността е изгонена и Божието поклонение почти отменено; накратко, в които 
всички неща са в такова безредие, че да приличат повече на Вавилон, отколкото на 
святия Божий град. С една дума, наричам ги църкви дотолкова, доколкото Господ 
запазва там по чуден начин някакви остатъци от Своя народ, макар и нещастно 



разкъсани и разпръснати, и доколкото остават някакви символи на Църквата – особено 
символите, чието действие нито хитрините на дявола, нито човешката извратеност 
могат да унищожат. Но от друга страна, тъй като онези белези, на които трябва да 
обърнем особено внимание в тази дискусия, са изличени, казвам, че цялото тяло, както 
и всяко отделно събрание, не притежават формата на законна Църква. 

   



Глава Трета 

3. ЗА УЧИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЦЪРКВАТА. ТЯХНОТО 
ИЗБИРАНЕ И СЛУЖЕНИЕ. 

Трите части на тази глава са: 

I. Няколко предварителни бележки за църковния ред, за 
целта, полезността, необходимостта и достойнството на 
християнското служение, р. 1-3.  

II. Разглеждане поотделно на хората, извършващи църковни 
дейности, р. 4-9.  

III. За Ръкополагането или призоваването на служителите на 
Църквата, р. 10-16.  

Раздели. 

1. Обобщение на главата. Причините Бог да издига човешко служение в 
управлението на Църквата.  

1. За да изяви Своето благоволение.  
2. За да ни обучи в смирение и покорство.  
3. За да ни обвърже в взаимна любов. Потвърждение на тези причини от 

Писанието.  
2. Това човешко служение е изключително полезно за цялата Църква. Изброяване 

на неговите предимства.  
3. Думите на почит, които се използват за това служение. Установяване на 

неговата необходимост от многобройни примери.  
4. Втора част на главата, разглеждаща всеки носител на църковно служение. Някои 

от тях, като Апостоли, Пророци и Евангелисти, са временни. Други, като 
Пастори и Учители, са вечни и необходими.  

5. Като смятаме служенията на Евангелиста и Апостола за едно служение, 
Пасторите съответствуват на Апостолите, а Учителите на Пророците. Защо 
името Апостоли се дава специално на дванадесетте.  

6. Проповядването на Словото и отслужването на тайнствата е поверено на 
Пасторите, така както е било поверено на Апостолите. Как трябва да бъде 
проповядвано Словото.  

7. По правило на всеки Пастор трябва да има възложена отделна църква. Но това 
може да се променя, ако надлежно и с ред се извършва от обществена власт.  

8. Апостолите използват думите Епископи, Презвитери, Пастори и Служители с 
едно и също значение. Някои служения са пропуснати, тъй като са временни. 
Две се запазват, а именно Старейшините и дяконите, тъй като са свързани със 
служението на Словото.  

9. Разлика между Дяконите. Някои са заети с разпределяне на милостиня, други с 
грижа за бедните.  

10. Трета част на главата, разглеждаща Ръкополагането или призоваването на 
служителите на Църквата.  

11. Двойно призоваване, външно и вътрешно. Начинът, по който трябва да ги 
разглеждаме.  

12. Относно ръкополагането.  
1. Кои трябва да се ръкополагат за служители?  



2. Начин на ръкополагане.  
13. Продължение на ръкополагането.  

3. Кой трябва да извършва ръкополагането? Защо Апостолите бяха избрани 
от самия Христос? За призоваването и избирането на св. Павел.  

14. Редовите Пастори се назначават от други Пастори. Защо някои Апостоли също 
бяха назначени от хора.  

15. Изборът на Пастори не принадлежи на един единствен човек. Другите Пастори 
трябва да имат глас, а хората трябва да имат право на съгласие и одобрение.  

16. Формата, по която трябва да се назначават служителите на Църквата. Няма 
изрични предписания освен едно. Полагане на ръце.  

(Служението дадено от Бога: неговите възвишени и необходими функции, 1-3) 
1. Защо Бог се нуждае от човешко служение? 

Сега ще говорим за реда, по който е благоволил да бъде управлявана Неговата 
Църква. Защото макар да е истина, че само Той трябва да управлява и да царува в 
Църквата, да владее и да се изявява в нея, и че нейното управление трябва да се 
упражнява и обслужва единствено според Неговото Слово; все пак, тъй като Той не 
обитава сред нас във видимо присъствие (Мат. 16:11), че да заявява Своята воля за нас 
от Своите уста, както казахме, Той използва за това служение на хора, като ги прави 
Свои заместници не като прехвърля на тях Своето право и почит, а само като върши 
Своето дело чрез техните уста, точно както занаятчията използва инструмент за своите 
цели. 

Принуден съм отново да повторя онова, което преди обясних (Глава 1, р. 5). В 
това отношение Бог е можел да действува сам по Себе Си, без никаква помощ или 
оръдие, или можеше да го направи чрез ангели; но има няколко причини да избере да 
използва хора. 

Първо, по този начин Той заявява Своето благоволение към нас, като използва 
хора да изпълняват служението на Негови посланици в света (ср. 2 Кор. 5:20), да бъдат 
тълкуватели на Неговата скрита воля; накратко, да представляват Неговата личност. 
Така Той от опит ни учи, че не без причина ни нарича Свои храмове (1 Кор. 3:16-17; 
6:19; 2 Кор. 6:16), тъй като чрез човешки уста Той отговаря на хората като от 
светилище. 

Второ, това представлява най-превъзходно и полезно обучение в смирение, като 
ни привиква да се покоряваме на Неговото Слово дори когато е проповядване от хора 
като нас, или може би дори по-недостойни от нас. Ако Той самият говореше от небето, 
нямаше да е трудно Неговите свещени слова да бъдат приемани от всички уши и умове 
със страхопочитание и незабавно. Защото кой не би се ужасил от Неговата изявена 
мощ? Кой не би паднал възнак още при първия поглед към Неговото огромно величие? 
Кой не би бил смазан от този неизмерим блясък? Но когато слаб човек, направен от 
пръст, говори в Божието име, ние даваме най-доброто доказателство за нашето 
благочестие и покорство, когато слушаме с кротост Неговия слуга, който в никакво 
отношение не ни превъзхожда. Затова Той крие съкровището на Своята небесна 
мъдрост в чупливи пръстени съдове (2 Кор. 4:7), за да има по-сигурно доказателство за 
нашето приемане на това съкровище. 



Нещо повече, нищо не би било по-уместно за насърчаване на взаимна любов от 
това хората да бъдат свързани чрез тази връзка, като един от тях е назначен за пастор, 
да учи другите, на които е заповядано да бъдат ученици, и да получават общото учение 
от едни уста. Защото ако всеки човек биваше самодостатъчен и нямаше нужда от чужда 
помощ (такава е гордостта на човешкия ум), всеки ще презира другите и ще бъде 
презиран от тях. Затова Господ е обвързал Своята Църква с това, което Той вижда като 
най-силна връзка на единство, когато възлага учението за вечния живот и спасението в 
ръцете на някои хора, и чрез техните ръце да го предаде на другите. Павел говори 
именно за това, когато пише на Ефесяните, “Има едно тяло и един Дух, както и бяхте 
призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, 
един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от 
нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва: 
‘Като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците.’ (А това ‘възлезе’ що 
друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който 
е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). 
И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други 
пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел 
да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на 
познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата 
пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез 
човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в 
любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, 
сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие 
на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта” (Еф. 
4:4-16). 

2. Значението на служението за Църквата 

С тези думи той показва, че човешкото служение, което Бог използва за 
управление на Църквата, е главната връзка, с която вярващите биват съединени в едно 
тяло. Той също показва, че Църквата не може да е в безопасност, ако не е подкрепяна 
от онези пазители, на които Господ е благоволил да повери нейната безопасност. 
Христос “възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко” (Еф. 4:10). 
Начинът на изпълване е следният: Чрез служителите, на които е поверил това служение 
и е дал благодат да го извършват, Той раздава и разпределя Своите дарове на Църквата 
и така изявява Себе Си по един действителен начин, като упражнява силата на Своя 
Дух в тази Своя институция, като че ли за да не допусне тя да остане напразна и 
безплодна. По този начин се извършва обновяването на светиите и се назидава 
Христовото тяло; по този начин израстваме във всичко в Него, Който е Главата, и се 
съединяваме един с друг; по този начин сме доведени до единство в Христос, ако сред 
нас процъфтяват пророчествата, ако приемаме Неговите апостоли и ако не презираме 
учението, което ни се проповядва. Следователно всеки, който се старае да събори този 
ред и управление, за които говорим, или ги пренебрегва като маловажни, замисля 
опустошаването, и дори разрухата и унищожението на Църквата. Защото светлината и 
топлината на слънцето, и месото и питието не са толкова необходими за поддържане и 
подхранване на настоящия живот, както апостолското и пророческото служение за 
запазване на Църквата на земята. 

3. Достойнството на служението на проповядване в Писанието 



Затова по-горе отбелязах, че Бог постоянно препоръчва неговото достойнство 
чрез названията, които му дава, за да имаме голямо уважение към него, като към най-
превъзходното от нашите благословения. Той заявява, че като издига учители, Той дава 
специални дарове на хората, когато прави Своя пророк да възкликне, “Колко са 
прекрасни върху планините нозете на онзи, който благовествува, който проповядва 
мир!” (Ис. 52:7); когато нарича апостолите светлина на света и сол на земята (Мат. 5:13, 
14). Нито може това служение да бъде по-високо издигнато, отколкото когато казва, 
“Който слуша вас, Мене слуша; и който отхвърля вас, Мене отхвърля” (Лука 10:16). Но 
най-поразителният текст е този във Второто послание към Коринтяните, където Павел 
като че ли занимава именно с този въпрос. Той твърди, че в Църквата няма нищо по-
благородно и славно от служението на Благовестието, като виждаме, че то е служение 
на Духа на правдата и на вечния живот. Тези и други текстове са предназначени да 
защитят този метод на управление и поддържане на Църквата от служители, който 
Господ е утвърдил завинаги, от това да изглежда безсмислен в нашите очи, и накрая да 
бъде отхвърлен поради нашето презрение към него. 

Той заявява не само с думи, но и с примери колко необходимо е това. Когато 
благоволи да излее светлината на Своята истина в по-голям блясък върху Корнилий, 
Той изпрати ангел от небето да отправи Петър при него (Деян. 10:3-6). Когато 
благоволи да призове Павел към познание за Себе Си и да го присади в Църквата, той 
не се обърна към него със Своя глас, а изпрати при него човек, от когото той 
едновременно да получи учението за спасението, и освещението на кръщението (Деян. 
9:6-20). Не е просто случайност това, че ангелът, който е посланик на Бога, се въздържа 
от заявяване на Божията воля, и заповядва на човек да изяви; ако Христос, 
единственият Господар на вярващите, изпраща Павел да бъде научен от човек, същия 
Павел, когото е определил да издигне до третото небе, почест на чудно откровение за 
неизговорими неща (2 Кор. 12:2), кой ще си позволи да презира или пренебрегва като 
излишно това служение, чиято полезност Бог е благоволил да потвърди чрез такова 
свидетелство? 

(Описание на служенията, посочени в Писанието, 4-9) 
4. Различните видове служители според Ефесяни 4 

Онези, които надзирават управлението на Църквата според наредбата на 
Христос, са наречени от Павел първо, Апостоли; второ, Пророци; трето, 
Благовестители; четвърто, Пастори; и накрая Учители (Еф. 4:11). От тези само 
последните две са обичайни служения в Църквата. Господ е издигнал другите три в 
началото на Своето царство, и все още ги издига понякога, когато времената го 
изискват. 

Естеството на апостолското служение се вижда от заповедта, “Идете по целия 
свят и проповядвайте благовестието на всяка твар” (Марк 16:15). Не са им поставени 
никакви ограничения, но целият свят е определен да бъде доведен под покорство на 
Христос, та като разпространяват Благовестието навсякъде, където могат, навсякъде да 
издигат Неговото царство. Затова Павел, когато потвърждава своето апостолство, не 
казва, че е придобил един град за Христос, а че е разпространил Благовестието 
навсякъде – не е градил върху основа от друг човек, а е създавал църкви там, където 
името на Господа не е било чувано. Затова апостолите са били изпратени да обърнат 
света от неговия бунт към истинско покорство към Бога, и навсякъде да установят 
Неговото царство чрез проповядване на Благовестието; или, ако предпочитате, те са 



като първите строители на Църквата, които полагат нейните основи по целия свят (1 
Кор. 3:10). 

Под Пророци той има предвид не всички тълкуватели на Божествената воля, а 
онези, които се отличават със специално откровение; които сега не съществуват, или са 
по-малко изявени. 

Под Благовестители имам предвид онези, които макар по положение да са под 
апостолите, са близо до тях по служение и дори действуват като техни заместници. 
Такива са Лука, Тимотей, Тит и други; вероятно също и седемдесетте – учениците, 
които нашият Спасител назначи на второ място след апостолите (Лука 10:1). 

Според тълкуването, което ми изглежда в съгласие с думите и целта на Павел, 
тези три функции не са учредени в Църквата за да бъдат постоянни, а само да 
съществуват докато се образуват църкви там, където преди това не са съществували, 
или поне където църквите трябва да преминат от Мойсей към Христос; макар да не 
отричам, че и след това Бог понякога издига Апостоли, или поне Благовестители на 
тяхно място, както става в наши дни. Защото те са необходими за да върнат Църквата 
от бунта на Антихриста. Въпреки това аз смятам това служение за извънредно, защото 
то няма място в надлежно установените църкви. 

След това идват Пасторите и Учителите, без които Църквата никога не може, и 
разликата между които според мен е, че учителите не надзирават дисциплината, или 
отслужването на тайнствата, или увещанията, или изобличенията, а само тълкуването 
на Писанието, за да може сред вярващите да се поддържа чистото и здраво учение. А 
всички тези неща са включени в пасторското служение. 

5. Временни и постоянни служения 

Сега разбираме кои служения в управлението на Църквата са били временни, и 
кои са били учредени с постоянна продължителност. Но ако наредим благовестителите 
заедно с апостолите, ще имаме две служения, които са подобни едно на друго. Защото 
същата прилика, която нашите учители имат с древните пророци, пасторите имат с 
апостолите. Пророческото служение е било по-превъзходно по отношение на 
специалната дарба на откровение, която го съпътствува, но служението на учителите е 
било от почти същото естество, и е имало напълно същата цел. По същия начин 
дванадесетте, които Господ избра да прогласяват новото проповядване на 
Благовестието по света (Лука 6:13), превъзхождаха другите по положение и 
достойнство. Защото макар че поради самото естество и от етимологията на думата 
всички църковни служители могат уместно да бъдат наречени апостоли, защото всички 
са изпратени от Господа и са Негови посланици, все пак, тъй като беше от голямо 
значение да се даде сигурно свидетелство за мисията на онези, които носеха новото и 
изключително послание, беше уместно дванадесетте (към които по-късно беше добавен 
и Павел) да бъдат разграничени от другите с особено наименование. Наистина, Павел 
дава същото название на Андроник и Юний, за които казва, че “между апостолите се 
считат за бележити” (Рим. 16:7); но когато говори конкретно, той ограничава понятието 
до това особено положение на власт. И това е общоприетата употреба в Писанието. Все 
пак пасторите (освен че всеки има възложено управлението на конкретна църква) имат 
същото действие като апостолите. Нека сега да видим по-ясно естеството на това 
действие. 



6. Апостоли и пастори 

Когато нашият Господ изпрати апостолите, Той им даде поръчение (както 
казахме по-горе) да проповядват Благовестието и да кръщават за прощаване на 
греховете онези, които вярват. Преди това им заповяда да раздават светите символи на 
Неговото тяло по Неговия пример (Мат. 28:19; Лука 22:19). Такъв е свещеният, 
ненарушим и вечен закон, заповядан на онези, които наследяват апостолите – те 
получават поръчение да проповядват Благовестието и да отслужват тайнствата. 
Откъдето заключаваме, че онези, които пренебрегват тези неща, лъжливо си приписват 
служението на апостоли. 

Но какво да кажем за пасторите? Павел не говори само за себе си, а за всички 
пастори, когато казва, “Така всеки човек да ни счита за Христови служители и 
настойници на Божиите тайни” (1 Кор. 4:1). И отново, в друг стих, той описва епископа 
като “който държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава 
със здравото учение, и да опровергава ония, които противоречат” (Тит 1:9). От тези и 
подобни текстове, които се срещат навсякъде, можем да заключим, че двете главни 
части на служението на пасторите са да проповядват Благовестието и да отслужват 
тайнствата. Но методът на поучение се състои не просто в обществени изяви, той се 
простира и в лични увещания. Така Павел иска от ефесяните да свидетелствуват, че “не 
се посвених да ви изявя всичко що е било полезно, и да ви поучавам и публично и по 
къщите, като проповядвах и на юдеи и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо 
нашия Господ Исус Христос.” Малко след това той казва, “Затова бдете и помнете, че 
за три години денем и нощем, не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас” 
(Деян. 20:20-21, 31). Но нашата настояща цел не е да изброяваме отделните качества на 
добрия пастор, а само да покажем какво изповядват онези, които наричат себе си 
пастори, а именно, че като са начело на Църквата те имат не безделно достойнство , а 
трябва да обучават хората на истинско благочестие чрез учението на Христос, да 
отслужват святите тайнства, да пазят и да упражняват строга дисциплина. На онези, 
които са установени като стражи в Църквата, Господ заявява, “Когато кажа на 
беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш за да 
предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня 
беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му” (Езек. 
3:18). Това, което Павел казва за себе си, важи за всички пастори: “Защото, ако 
проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля; понеже нужда ми се налага; 
защото горко ми ако не благовествувам” (1 Кор. 9:16). Накратко, това, което апостолите 
направиха с целия свят, всеки пастор трябва да прави със стадото, над което е назначен. 

7. Пасторът е обвързан за своята църква 

Макар да възлагаме църква на всеки пастор, ние не отричаме, че онзи, който е 
обвързан с една църква, може да помага и други църкви, било когато се появи някакво 
смущение, което изисква неговото присъствие, или когато се иска неговият съвет по 
някои неясни въпроси. Но тъй като тази дейност е необходима за поддържане на мира в 
Църквата, всеки има възложени конкретни задължения, за да не би всички да станат 
безредни, да се шляят насам-натам без конкретно призвание, да се събират безразборно 
на едно място и своенравно да оставят църквите без пастори, бивайки загрижени повече 
за своето си удобство, отколкото за назидаването на Църквата. Доколкото е възможно, 
трябва да се спазва от всички тази наредба, та всеки да бъде задоволен със своите 
граници и да не престъпва границите на областта на другите. 



И това не е човешко изобретение. То е Божия наредба. Защото четем, че Павел и 
Варнава назначиха презвитери над всяка от църквите в Листра, Антиохия и Иконий 
(Деян. 14:23); и самият Павел заповядва на Тит да назначи презвитери във всеки град 
(Тит 1:5). По същия начин той споменава епископите на Филипи, и Архип, епископ на 
колосяните (Фил. 1:1; Кол. 4:17). А в Деяния имаме неговото превъзходно обръщение 
към презвитерите на Църквата в Ефес (Деян. 20:28). 

Затова нека всеки, който се захваща с управление и грижа за една църква, да 
знае, че е задължен от този закон Божественото призвание, не че е привързан към 
земята (както говорят юристите), тоест заробен и като че ли закован, че да не може да 
се помръдне когато обществената полза го изисква и нещата се извършват прилично и с 
ред; но който е бил призван на едно място, не трябва да мисли да се мести, нито да се 
стреми да се освободи, когато така му е изгодно. Отново, ако е целесъобразно за някой 
да бъде преместен на друго място, той не трябва да го прави по собствено решение, а да 
чака обществено одобрение. 

8. Наименованието на служителите на Словото: Презвитери 

Като наименувам без разграничение епископи, презвитери и пастори онези, 
които управляват църкви, аз го правя на основата на Писанието, което използва думите 
като синоними. На всички, които вършат служението на Словото, то дава името 
епископи. Така Павел, след като заповядва на Тит да назначи презвитери във всеки 
град, веднага добавя, “Епископът трябва да бъде непорочен . . .” (Тит 1:5, 7). Така на 
друго място той поздравява няколко епископа в една църква (Фил. 1:1). А в Деяния, 
като събира презвитерите в Ефес, в своето обръщение той нарича епископи (Деян. 
20:17). 

Тук трябва да отбележим, че досега изброяваме само онези служения, които се 
състоят в служение на Словото; а и Павел не споменава никакви други в текста, който 
цитирахме от четвъртата глава на Посланието към Ефесяните. Но в Посланието към 
Римляните и в Първото послание към Коринтяните той изброява други служения, като 
сили, изцелителни дарби, тълкуване, управление, грижа за бедните (Рим. 12:7; 1 Кор. 
12:28). Относно онези, които са временни, не казвам нищо, защото не си заслужава да 
отделяме време за тях. Но има две с постоянна валидност, а именно управление и грижа 
за бедните. С тези управители (1 Кор. 12:28) имам предвид ръководители избирани от 
хората да работят заедно с епископите в произнасяне на присъди и упражняване на 
дисциплина. Защото това е единственото значение, което може да се даде на стиха, 
“който управлява, да управлява с усърдие” (Рим. 12:8). Така от самото начало всяка 
църква е имала свой управителен съвет, съставен от набожни, сериозни и почтени хора, 
на които е била дадена властта да поправят грешки. По-късно ще говорим за тази власт. 
Нещо повече, опитът показва, че тази наредба не е била ограничена до една епоха, и 
следователно трябва да приемаме служението на управление като необходимо за 
всички епохи. 

9. Дяконите 

Грижата за бедните е била поверена на дякони, от които два вида са споменати 
от Павел в Посланието към Римляните: “който раздава, да раздава щедро; . . . който 
показва милост, да я показва доброволно” (Рим. 12:8). Тъй като е сигурно, че тук той 
говори за официалните служения в Църквата, би трябвало това да са две различни 



групи. Ако не греша, с първите думи той обозначава дяконите, които разпределят 
милостинята; с вторите онези, които са се посветили на грижа за бедните и болните. 
Такива са вдовиците, които той споменава в Посланието към Тимотей (1 Тим. 5:10). 
Защото няма друго официално служение, което жените могат да изпълняват, освен да 
се посветят на грижа за бедните. Ако приемем това (и определено трябва да го 
приемем), ще има два вида дякони, едните служещи на Църквата като управляват 
грижите за бедните; а другите лично се грижат за бедните. Защото макар че думата 
diakonia има по-широко значение, Писанието специално дава името дякони на онези, 
които Църквата назначава да разпределят милостиня и да се грижат за бедните, 
учредявайки ги като настойници на общата каса за бедните. Лука описва техния 
произход, институция и служение (Деян. 6:3). Когато сред гърците възникна 
недоволство, че в грижите за бедните техните вдовици били пренебрегвани, 
апостолите, като обясниха, че не могат да изпълняват и двете служения, да проповядват 
Словото и да прислужват на маси, поискаха от множеството да избере седем човека с 
добро име, на които да се възложи това служение. Ние също трябва да имаме такива 
дякони по примера на Апостолската Църква. 

(Призоваване, упълномощаване и назначаване на служители, 10-16) 
10. Призоваването с ред е задължително 

Като виждаме, че в святото събрание всичко трябва да се върши с приличие и 
ред (1 Кор. 14:40), няма нищо, в което това трябва да се спазва по-внимателно, от 
установяването на управление, тъй като именно в него безредието би било най-пагубно. 
Затова, за да не би безразсъдни и необуздани хора самонадеяно да се втурнат да 
поучават или да управляват (нещо, което и стана), изрично беше наредено никой да не 
заема обществен пост в Църквата без призоваване (Евр. 5:4; Ер. 17:16). Следователно, 
ако някой бива наречен истински служител в Църквата, той първо трябва да бъде 
надлежно призован; и второ, трябва да отговори на своето призоваване; тоест да поеме 
и да изпълнява възложеното му служение. Това може често да се види при Павел, който 
за да докаже своето апостолство, почти винаги говори за призоваване заедно със своята 
вярност в изпълнение на служението. Ако такъв велик Христов служител не смее да си 
приписва властта да управлява Църквата, освен ако не е назначен на нея чрез заповедта 
на своя Господ, и ако не изпълнява вярно това, което му е поверено, колко голямо ще е 
безочието на някой, който лишен от тези две неща изисква за себе си такава почит. Но 
тъй като вече засегнахме необходимостта от изпълняване на служението, нека сега да 
разгледаме само призоваването. 

11. Външно и вътрешно призоваване 

Този предмет се състои от четири точки, а именно (1) кой трябва да бъде 
назначен за служител, (2) по какъв начин, (3) от кого, и (4) с какъв ритуал или 
церемония на посвещаване. 

Говоря за външното и официално призоваване, което е свързано с обществения 
ред в Църквата, но не казвам нищо за онова скрито призоваване, което всеки служител 
осъзнава пред Бога, но Църквата не е свидетел за него; имам предвид доброто 
свидетелство на нашето сърце, че поемаме предложеното служение не от честолюбие 
или алчност, нито от някакво друго себично чувство, а от искрен страх от Бога и от 
желание за назидаване на Църквата. Както казах, това наистина е необходимо за всеки 
един от нас, ако искаме нашето служение да е одобрено пред Бога. 



Все пак може да се случи така, че някой е надлежно призован от Църквата, но е 
приел това призвание с лоша съвест, стига неговото нечестие да не е явно. Обикновено 
също се казва, че отделните хора биват призовани за служение когато изглеждат 
подготвени и способни да го изпълняват; тоест учението, съчетано с благочестие и 
други дарби на добрия пастор, е някаква подготовка за служение. Онези, които Господ 
е определил за това велико служение, Той предварително е снабдил с оръдията 
необходими за неговото изпълняване, за да не влязат в него празни и неподготвени. 
Затова, когато в Първото послание към Коринтяните разглежда служенията, Павел 
първо изброява дарбите, с които трябва да се отличават онези, които изпълняват 
служенията. Но тъй като това е първата от четирите точки, които споменах, нека да 
преминем към нея. 

12. Кой може да стане служител в Църквата? Как става това? 

В два текста (Тит 1:7; 1 Тим. 3:1) Павел подробно разглежда какви хора трябва 
да бъдат избирани за епископи. Същността е, че никой не трябва да бъде избиран, освен 
онези, които държат здравото учение и имат свят живот, и не са известни с някой 
недостатък, който може да унищожи техния авторитет и да опозори служението. 
Описанието на дяконите и презвитерите е напълно еднакво (виж Глава 4, р. 10-13). 
Трябва винаги да внимаваме да не би да не са пригодени или несъответствуващи на 
наложения им товар; с други думи, да бъдат осигурени със средствата, необходими за 
изпълнение на тяхното служение. Така нашият Спасител, когато щеше да изпраща 
Своите апостоли, им даде оръдията и средствата, които им бяха необходими. И Павел, 
след като изобразява характера на добрия и истински епископ, увещава Тимотей да не 
се осквернява като избира неправилен човек за служението. 

Използвам израза “по какъв начин” не относно ритуала на избиране, а само за 
религиозния страх, който трябва да се спазва в избирането. От това следват постът и 
молитвите, за които Лука разказва, с които верните избират презвитерите (Деян. 14:23). 
Защото като разбират, че това е изключително сериозна работа, те не си позволяват да 
действуват без най-голямо страхопочитание и внимание. Но преди всичко те са искрени 
в молитва, молейки от Бога за дух на мъдрост и разбиране. 

13. Кой трябва да избира служителите? 

Третата точка, която възприехме, е кой трябва да избира служителите. По този 
въпрос не може да се изведе непроменимо правило от назначаването на апостолите, 
което беше доста различно от общото призоваване на другите. Тъй като тяхното 
служение беше изключително, за да стане това очевидно чрез някакъв по-отличителен 
белег, трябваше онези, които изпълняват това служение, да бъдат призовани и 
назначени от устата на самия Господ. Следователно, не по човешки избор, а по 
заповедта на Бога и Христос те бяха подготвени за делото. Затова, когато апостолите 
искаха да сложат друг на мястото на Юда, те не си позволиха да определят със 
сигурност един, но определиха двама, за да може чрез жребий Господ да определи кой 
от двамата ще поеме служението (Деян. 1:23). По този начин трябва да разбираме 
изявлението на Павел, че е направен апостол “не от хора, нито чрез човек, но чрез 
Исуса Христа и Бога Отца” (Гал. 1:1). Първото, а именно, “не от хора,” е общо с всички 
благочестиви служители на Словото, защото никой не може надлежно да изпълнява 
служението, ако не е призован от Бога. Второто беше специално за него. И докато се 
слави с него, той се хвали, че не само има това, което е характерно за истински и 



законен пастир, но също носи белезите на своето апостолство. Защото когато сред 
галатяните е имало хора, които за да омаловажат неговата власт са го представяли като 
обикновен ученик, който работи на мястото на главните апостоли, за да запази 
ненакърнено достойнството на своето служение, срещу което са отправени тези опити, 
той смята за необходимо да покаже, че по никакъв начин не е по-нисш от другите 
апостоли. Затова той твърди, че не е избран чрез човешка преценка като някакъв 
обикновен епископ, а чрез устата и изявеното слово на самия Господ. 

14. Човешко действие 

Но никой трезв човек няма да отрече, че обичайният начин на законно 
призоваване е епископите да бъдат назначавани от хора, тъй като в Писанието има 
многобройни текстове в този смисъл. Както вече казахме, няма нищо против това в 
свидетелството на Павел, че не е бил изпратен от човек, нито чрез човек, като виждаме, 
че тук той не говори за обичайното избиране на служители, а си приписва това, което е 
характерно само за апостолите; макар че като избра по този начин Павел чрез 
специална привилегия, Господ междувременно го подложи на дисциплината на 
църковното служение; защото Лука разказва, “И като служеха на Господа и постеха, 
Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал” 
(Деян. 13:2). Защо е било нужно това отделяне и полагане на ръце след като Святият 
Дух е засвидетелствувал тяхното избиране, освен за да се запази църковната 
дисциплина в назначаването на служители от хора? Бог не би могъл да даде по-
живописно свидетелство за Своето одобрение на тази наредба, освен като направи така, 
че Павел да бъде определен от Църквата след като преди самият Бог е заявил, че го е 
назначил за Апостол към езичниците. Можем да видим същото нещо в избирането на 
Матия. Тъй като апостолското служение беше от такава важност, че те не си 
позволяваха да назначат никого по своя преценка, та определиха двама, на един от 
които да падне жребият, та така избирането да има сигурното свидетелство от небето, и 
в същото време да не се пренебрегва действието на Църквата. 

15. Гласът на хората 

Следващият въпрос е: Дали един служител трябва да бъде избиран от цялата 
Църква, или само от свои колеги и презвитери, които имат власт над дисциплината; или 
дали може да бъде назначен чрез властта на един отделен човек? 

Онези, които приписват това право на един отделен човек, цитират думите на 
Павел към Тит, “Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да 
поставиш презвитери във всеки град” (Тит 1:5); а също към Тимотей, “Не прибързвай 
да ръкополагаш никого” (1 Тим. 5:22). Но те грешат, ако предполагат, че Тимотей така 
е царувал в Ефес, и Тит в Крит, че да разполагат с всичко според както им е угодно. Те 
само са управлявали като са давали добри и здравословни съвети на хората, а не като 
правят сами каквото им е угодно, докато другите са били изключени от вземането на 
решения. 

За да не би това да изглежда някаква моя измислица, ще го направя ясно чрез 
един подобен пример. Лука разказва, че Варнава и Павел са назначавали презвитери по 
църквите, но в същото време той загатва за плана или начина, по който това се прави, 
като казва, че това е ставало чрез гласуване. Думите са, “презвитери избрани чрез ръце 
във всяка църква” (Деян. 14:23). Следователно те двамата “създадоха” презвитерите; но 



цялото тяло е показало чрез вдигане на ръце, както е бил обичаят на гърците при 
избори, кого са искали за презвитер. Така не е необичайно римските историци да 
казват, че консулът ръководещ комицията е избирал магистратите именно на основата 
на гласуването, и е председателствувал избора на хората. 

Определено не е вероятно Павел да е дал повече власт на Тимотей и Тит 
отколкото е поел върху себе си. Сега виждаме, че неговият обичай е бил да назначава 
епископи чрез гласуването на хората. Следователно трябва да тълкуваме горните 
стихове така, че да не нарушаваме общото право и свободата на Църквата. Затова 
Киприан е прав да твърди, че от Божествената власт е това, че свещеникът бива избран 
в присъствието на хората, пред очите на всички, и е одобряван като достоен и 
подготвен чрез обществена преценка и свидетелство (Cyprian, lib. 1, Ep. 3). Наистина, 
виждаме, че по заповед на Господа практиката на избиране на левитски свещеници е 
била те бъдат представяни пред народа преди посвещаването. Нито Матия беше 
записан сред апостолите, нито седемте дякони бяха избрани по друг начин, освен пред 
очите и с одобрението на хората (Деян. 6:2). “Тези примери,” казва Киприан, “показват, 
че не е прилично да има назначаване на свещеник, освен със знанието на хората под 
него, така че праведно и законно е това назначаване, което е одобрено от 
свидетелството на всички хора.” 

Така виждаме, че служителите биват законно призовавани според Божието 
Слово тогава, когато онези, които изглеждат подходящи, биват избрани със съгласието 
и одобрението на хората. Но избирането трябва да бъде ръководено от други пастори, 
за да не би общото тяло да допусне някаква грешка поради лекомислие, увлечение или 
безредие. 

16. Ръкополагане 

Остава да разгледаме формата на ръкополагането, на която оставихме 
последното място в призоваването (виж глава 4, р. 14, 15). Сигурно е, че когато 
апостолите назначаваха някого в служението, те не използваха друга церемония освен 
полагането на ръце. Смятам, че тази форма произтича от обичая на евреите, които чрез 
полагане на ръце символично представят пред Бога това, което искат да бъде 
благословено и осветено. Така Яков, когато искаше да благослови Ефрем и Манасе, 
постави ръцете си на техните глави (Бит. 48:14). Същото нещо беше направено от 
нашия Господ, когато се моли за децата (Мат. 14:15). Със същото намерение (според 
мен) изискването на Закона беше евреите да полагат ръце жертвите. Така чрез 
полагането на ръце апостолите показваха, че принасят пред Бога онзи, когото приемат в 
служение, макар че те правеха същото и с онези, на които предаваха видимите дарби на 
Духа (Деян. 8:17; 19:6). Както и да е, това беше обичайната форма винаги когато 
призоваваха някого към свято служение. По този начин те посвещаваха пастори и 
учители, по този начин посвещаваха дякони. 

Но макар да няма точно определена наредба относно полагането на ръце, все 
пак, като виждаме, че то е общо спазвано от апостолите, този конкретен ритуал трябва 
да се смята от нас за наредба (виж глава 14, р. 29; глава 19, р. 31). И определено е 
полезно чрез този символ на хората да бъде препоръчано достойнството на служението, 
и също на този, който бива ръкополаган, да се напомня, че вече не принадлежи на себе 
си, а е обвързан в служение към Бога и Църквата. Освен това то няма да бъде празен 
белег, ако се възстанови в своя истински произход. Защото ако вярваме, че Божият Дух 



не е установил напразно нито едно нещо в Църквата, ще знаем, че тази церемония за 
назначаване не е безполезна, ако не бъде суеверно изопачена. Накрая трябва да 
отбележим, че не всички хора, а само пасторите полагаха ръце върху служителите, 
макар да не е сигурно дали винаги няколко пастори полагат ръце; сигурно и, че в 
случая с дяконите това се правеше от Павел и Варнава и от няколко други (Деян. 6:6; 
13:3). Но на друго място Павел споменава, че сам, без други хора, е положил ръце 
върху Тимотей. “По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която 
имаш чрез полагането на моите ръце” (2 Тим. 1:6). Защото това, което се казва в 
Първото послание към Тимотей за полагането на ръцете на презвитерите, според мен 
Павел не говори за събранието на презвитерите. С този израз аз разбирам самото 
назначаване; както ако каже, Действувай така, че да не бъде напразна дарбата, която 
получи от полагането на моите ръце, когато те направих презвитер. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДИ ПАПСТВОТО. 

Частите на тази глава са: 

I. Начинът на управление в Ранната Църква, р. 1-10.  
II. Официалното назначаване на Епископи и Служители в 

Ранната Църква, р. 10-15.  

Раздели. 

1. Начинът на управление в ранната Църква. Не е бил във всяко отношение 
съобразен с правилото на Божието Слово. Три различни вида Служители.  

2. Първо, Епископът, за опазване на реда, е бил началник над Презвитерите или 
Пасторите. Служението на Епископа. Презвитер и Епископ са едно и също 
нещо. Древната институция на този ред.  

3. Служението на Епископа и Презвитерите. Строго запазено в ранната Църква.  
4. За Архиепископите и Патриарсите. Много рядко използвани. С каква цел са 

били учредени. Йерархия не е правилно понятие и не е използвано в Писанието.  
5. Дякони, втората група Служители в ранната Църква. Тяхното правилно 

служение. Епископът е техен надзорник. Поддякони, техни помощници. 
Архидякони, техни началници. Четенето на Евангелието, външно служение, 
дадено като почит на Дяконите.  

6. Начинът, по който в древността са се управлявали средствата на Църквата.  
1. Издръжка на бедните.  
2. Издръжка на църковните служители.  

7. В началото управлението е било свободно и доброволно. По-късно приходите на 
Църквата са подредени в четири групи.  

8. Една трета част от приходите отива за сгради на църкви. Но когато е 
необходимо, това отстъпва пред нуждите на бедните. Описания, свидетелства и 
примери за това от Кирил, Акаций, Йером, Екзуперий, Амвросий.  

9. Клириците, сред които са Вратарите и Послушниците, са длъжности, използвани 
като обучение на начинаещи.  

10. Втора част на главата, разглеждаща призоваването на Служителите. Поради 
прекомерна строгост, с течение на времето са въведени някои заблуди по 
отношение на безбрачието. По отношение на назначаването на Служители, не 
винаги се обръща внимание на съгласието на хората. Защо хората не са били 
ревностни да защитават своите права. Назначаванията са ставали след 
изпитателен период.  

11. В назначаването на Епископи е била запазена свободата на хората.  
12. По-късно са въведени някои ограничения за възпиране на неразумното 

своеволие на множеството.  
13. Този начин на избиране продължава дълго време. Свидетелството на Григорий. 

Няма нищо противно на това в постановленията на Грациан.  
14. Формата на назначаване в ранната Църква.  
15. Тази форма постепенно се е променила.  



(Историческото развитие на служението; три групи служители: поучаващи и 
управляващи презвитери; един презвитер избран за епископ; архиепископ, 1-4) 
1. Верността на ранната Църква към първообраза в Писанието 

Дотук разглеждахме реда на църковното управление както ни е даден в чистото 
Божие Слово, и за служенията както са установени от Христос (Глава 1, р. 5, 6; Глава 
3). Сега, за да може целият предмет да бъде по-ясно и по-разбираемо обяснен, а също и 
по-добре установен в нашите умове, ще бъде полезно да разгледаме формата на ранната 
Църква, тъй като това ще ни даде някакво видимо представяне на Божествената 
наредба. Защото макар че епископите в онези времена са публикували много канони, в 
които изглежда изразяват повече отколкото е изразено в Святата Книга, все пак те са 
били толкова внимателни да съобразяват цялата си наредба с единствения стандарт, 
Божието Слово, че е лесно да видим, че почти не са се отклонили от него в каквото и да 
е отношение. Дори ако има недостатъци в тези постановления, все пак, тъй като те са 
желаели искрено да запазят Божествената наредба и не са се отклонили далеч от нея, 
ще бъде от голяма полза тук накратко да обясним какви са били техните правила. 

Както заявихме, в Писанието са ни представени три групи служители, така че 
ранната Църква е разделяла всички свои служители на три групи. Защото от ранга на 
презвитерите (1) част са били избирани за пастори и учители, (2) докато останали са 
били посвещавани за надзор над нравите и дисциплината. (3) На дяконите е била 
предадена грижата за бедните и раздаването на милостиня. 

Четците и Послушниците не са били отделни служения; но онези, които са били 
наричани клисари, са били привиквани от млади години да служат на Църквата с 
различни дейности, за да могат по-добре да разбират за какво са определени и след това 
да бъдат по-добре подготвени за техните задължения, както по-долу ще покажа по-
подробно. 

Така Йером, като излага пет положения в Църквата, изброява Епископи, 
Презвитери, Дякони, Вярващи, Новопокръстени; той не споменава Духовници или 
Монаси (Hieron. in Jes. c. 9). 

2. Служението на епископа 

И така, те са наричали презвитери всички, на които е било възложено 
служението да поучават, и във всеки град тези презвитери са избирали един, на когото 
са давали специалното название епископ, за да не би от равенството да възникнат 
препирни, както обикновено става. Но епископът не е превъзхождал своите колеги в 
почит и достойнство дотолкова, че да владее над тях, а както подобава на председател 
на събрание, е поставял проблемите пред тях, обобщавал е техните възгледи, имал е 
предимство пред другите в наставления, съвети, увещания, ръководел е цялата 
процедура чрез своята власт и е изпълнявал това, което е постановено чрез общото 
съгласие; но в събранието на презвитерите е бил равноправен с другите. 

И самите древни признават, че тази практика е въведена чрез човешка наредба, 
според изискванията на времето. Така Йером, като коментира Посланието към Тит 1 
глава, казва, “Епископ е същото като презвитер. Преди да бъдат внесени разногласия 
във вярата поради подбудата от дявола и хората да казват, аз съм Павлов, а аз на Кифа, 
църквите са били управлявани от общ съвет от презвитери. След това, за да бъдат 



изкоренени семената на разногласията, цялата отговорност е била прехвърлена на един 
човек. Следователно, както презвитерите знаят, че според обичая на Църквата са 
подчинени на този, който управлява, така нека епископите да знаят, че са по-горни от 
презвитерите повече според обичая, отколкото според наредбата на нашия Господ, и 
трябва да управляват Църквата за общото добро.” На друго място той показва колко 
древен е обичаят (Hieron. Epist. ad Evang.). Защото казва, че в Александрия от времето 
на Евангелиста Марко до Херакъл и Дионисий презвитерите винаги са поставяли един 
човек, избран измежду самите тях, на по-високо положение, и са му давали названието 
епископ. 

И така, всеки град е имал събрание от презвитери, състоящо се от пастори и 
учители. Защото те всички са изпълнявали към хората онова служение на поучение, 
увещание и поправление, което Павел заповядва на епископите (Тит 1:9); и за да могат 
да оставят потомство след себе си, те са се занимавали да обучават младите хора, които 
са се посветили на святата война. 

На всеки град е бил отделен област, която е вземала презвитери от него и е била 
приобщена към неговата църква. Както казах, просто за запазване на реда и мира, 
всички презвитери са били под един епископ, който, макар да е бил по-горен от другите 
по достойнство, е бил подчинен на събранието на братята. Но ако областта под 
неговото епископство е била твърде голяма за него за да може да изпълнява всички 
задължения на епископ, презвитерите са били разпределяни на определени места, за да 
действуват като негови заместници в по-дребните неща. Те са били наричани 
Хорепископи (селски епископи), защото са представлявали епископа в селските 
райони. 

3. Главното задължение на епископа и презвитерите 

Но по отношение на служението, за което сега говорим и епископът, и 
презвитерите е трябвало да се занимават с отслужването на Словото и на тайнствата. 
Само в Александрия (тъй като там Арий е създавал проблеми на Църквата) е била 
постановено никой презвитер да не говори пред хората, както казва Сократ (Socrates, 
Tripartite Hist. Lib. 9). Йером не прикрива своето недоволство от това постановление 
(Hieron. Epist. ad Evagr.). 

Определено би било смятано за чудовищно някой да бъде посветен за епископ, 
но чрез своето поведение да не показва себе си като истински епископ. Такава е била 
строгостта по онова време, че всички служители са били задължени да изпълняват 
своето служение така, както Господ изисква от тях. И аз не говоря само за нравите на 
един век, тъй като дори по времето на Григорий, когато Църквата е била почти 
пропаднала (и определено се е изродила доста от първоначалната чистота), биха 
търпели някой епископ, който се въздържа от проповядване. В една част на своето 
двадесет и четвърто Послание той казва, “Свещеникът умира тогава, когато от него не 
се чува никакъв звук; защото той призовава срещу себе си гнева на невидимия Съдия, 
ако върви без звука на проповядването.” На друго място казва, “Когато Павел 
свидетелствува, че е чист от кръвта на всички хора (Деян 20:26), чрез тези думи ние, 
които сме наречени свещеници, сме задължени, подведени под отговорност, обвинени, 
защото към греховете, които самите ние имаме, ние добавяме смъртта на други хора, 
защото извършваме убийство винаги, когато безучастно и мълчаливо гледаме хората да 
отиват всеки ден към погубление” (Gregor. Hom. in Ezek. 11:26). Той нарича себе си и 



другите “мълчаливи” тогава, когато са по-малко усърдни в своята работа, отколкото 
трябва да бъдат. Тъй като не жали дори онези, които вършат частично своята работа, 
какво смятате би направил относно онези, които напълно я пренебрегват? 
Следователно, дълго време в Църквата е било смятано, че първото задължение на 
епископа е да храни хората с Божието Слово, или да назидава Църквата със здравото 
учение, в обществени и в лични дейности. 

4. Архиепископи и патриарси 

Колкото до факта, че всяка провинция е имала архиепископ измежду епископите 
(виж Глава 7, р. 15), и нещо повече, на Никейския събор са били назначени патриарси 
над архиепископите по ранг и достойнство, това е било предназначено за запазване на 
дисциплината, макар че като разглеждаме този предмет тук, не трябва да забравяме, че 
тази практика е била много рядка. Главната причина, поради която са били учредени 
тези рангове, е била ако в някоя църква се случи нещо, което не може да бъде добре 
пояснено от няколко човека, да бъде отнесено до събора на провинцията. Ако 
величината или трудността на случая е изисквала по-голяма дискусия, заедно със 
съборите са били включвани и патриарсите, и над тях е нямало по-висша инстанция 
освен Общоцърковния събор. На така установеното управление някои дават названието 
“йерархия” – название, което според мен е неправилно, и определено не е използвано в 
Писанието. Защото Святият Дух е промислил никой човек да не мечтае за върховенство 
или господство в управлението на Църквата. Но ако без да обръщаме внимание на 
думата разгледаме същността, ще открием, че древните епископи са нямали желание да 
съставят форма на църковно управление различна от това, което Бог е постановил в 
Своето Слово. 

(Дякони и архидякони; управление на собственост и милостиня; по-нисши 
църковни служения, 5-9) 
5. Служението на дякона 

Нито дяконите са били различни тогава от това, което са били по времето на 
апостолите (Глава 3, р. 6). Защото те са събирали всекидневните дарения на верните и 
годишните приходи на църквата, за да ги насочват за тяхната истинна употреба; тоест, 
част за издръжка на служителите и част за издръжка на бедните; но под надзора на 
епископа, на когото всяка година са давали отчет за своето настойничество. Защото 
макар че каноните единодушно изискват епископът да управлява собствеността на 
Църквата, това не трябва да се разбира като че ли той лично е извършвал тази работа, а 
защото той е одобрявал дякона, който бива приеман на обща издръжка на Църквата, и е 
посочвал на кои хора и какви части трябва да се разпределя остатъкът, и защото е имал 
право да проверява дали дяконът вярно изпълнява своето служение. Така, в каноните, 
които се приписват на апостолите, се казва, “Ние заповядваме епископът да държи под 
своята власт делата на Църквата. Защото ако човешките души, които са по-скъпоценни, 
са му поверени, колко повече той има право да управлява паричните дела, така че под 
неговата власт всичко да се раздава на бедните от презвитерите и дяконите, и 
управлението да става със страхопочитание и дължимото внимание.” А на 
Антиохийския Събор се постановява (глава 35) епископите, които са се бъркали в 
църковните дела без знанието на презвитерите и дяконите, да бъдат ограничавани. Но 
повече няма смисъл да обсъждаме този предмет, тъй като е очевидно от много от 
писмата на Григорий, че дори по онова време, когато църковните наредби са били доста 



опорочени, все още практиката за дяконите е била да бъдат под епископите и 
настойници над бедните. 

Вероятно е в началото поддяконите да са били прикрепени към дяконите, за да 
им помагат в служението към бедните, но постепенно това разграничение се е 
изгубило. 

Архидякони са били назначавани тогава, когато размерът на приходите е 
изисквал нов и по-точен метод на управление, макар че Йером споменава, че по негово 
време тази практика вече е съществувала. Те са се занимавали с количеството на 
приходите, имотите и обзавеждането, и с всекидневните приноси. Така Григорий 
заявява на архидякон Солитан, че той е виновен, ако нещо от собствеността на 
Църквата е изчезнало поради негова измама или небрежност. На тях са били възложени 
четенето на Словото на хората и воденето в молитва, и нещо повече, било име 
позволено да дават чашата на Господната Вечеря; но това е било правено с цел да бъде 
почетено тяхното служение, за да го изпълняват с по-голямо страхопочитание, когато 
чрез тези символи им е било напомняно, че тяхната отговорност не е някакво 
обикновено настойничество, а духовно служение посветено на Бога. 

6. Употребата на църковната собственост 

От това също можем да определим каква е била употребата и какво е било 
разпределянето на църковните блага. Навсякъде можете да откриете, както от 
постановленията на синодите, така и от древните автори, че всичко, което Църквата е 
притежавала, било като пари или земи, е било наследство за бедните. Затова на 
епископите многократно са повтаряни думите, “Помнете, че управлявате не вашата 
собственост, а собственост предназначение за нуждите на бедните; ако нечестно я 
присвоите или прахосате, ще бъдете виновни за човешка кръв.” Затова те биват 
увещавани да я разпределят на онези, на които тя принадлежи, с най-голям страх и 
почит, като пред Божия поглед, без лицеприятие. Затова при Йоан Златоуст, Амвросий, 
Августин и други епископи като тях виждаме тези сериозни изявления, в които те 
изразяват своята почтеност пред хората. 

Но тъй като е праведно само по себе си, и е одобрено от Божествения Закон 
онези, които са се посветили да се трудят за Църквата, да бъдат на обща издръжка (1 
Кор. 9:14; Гал. 6:6) на Църквата, и тъй като някои презвитери по онова време като са 
посветили цялото свое наследство на Църквата и доброволно са станали бедни, 
разпределението е било така правено, че да има за издръжка на служителите, но да не 
се пренебрегват и бедните. Между другото, било е направено така, че самите 
служители, които трябва да бъдат за другите пример за умереност, да нямат прекалено 
много, че да го прахосват за разкош или чревоугодничество; а да имат само това, което 
е необходимо за техните потребности: “Защото онези свещеници, които могат да бъдат 
издържани от своя си имот,” казва Йером, “извършват богохулство, ако приемат това, 
което принадлежи на бедните, и чрез такова прегрешение ядат и пият осъждане на себе 
си.” 

7. Разделяне на приходите на четири 

В началото управлението е било свободно и доброволно, когато епископите и 
дяконите са били верни по убеждение, и когато почтената съвест и чистотата на живота 



са замествали законите. След това, когато са се появили лоши примери поради 
алчността и извратените желания на някои хора, са били съставени Канони за 
поправяне на тези злини, и те са разделили приходите на Църквата на четири части, 
давайки една на свещениците, друга на бедните, друга за поправка на църкви и други 
сгради, и четвъртата на бедните измежду чужденците и местното население. 

Защото макар че други канони дават тази последна част на епископа, това не се 
различава по никакъв начин от разделението, което споменах. Защото те нямат 
предвид, че това е негова собственост, която той може сам да употребява или прахосва 
както ще, а за да му даде възможност да използва гостоприемството, което Павел 
изисква от епископите (1 Тим. 3:2). Това е тълкуването на Геласий и Григорий. Защото 
според Геласий единствената причина епископът да има право на каквото и да било е 
да може да го дава на пленници и на чужденци. Григорий говори още по-ясно: 
“Обичаят на Апостолския престол,” казва той, “е да заповядва на ръкоположения 
епископ да разделя всички приходи на четири части, а именно, една на епископа и на 
неговото семейство за гостоприемство и издръжка, друга на свещениците, трета на 
бедните и четвърта за поправка на църкви.” Следователно, епископът не е можел 
законно да взема за своя издръжка повече от това, което е достатъчно за скромна и 
пестелива храна и облекло. Когато някой е започвал да ламти за разкош или за сласт и 
показност, той незабавно е бивал порицаван от своите колеги, и ако не се е подчинявал, 
е бил лишаван от своето положение. 

8. Разпределяне на църковната каса на бедните 

Нещо повече, в началото парите, изразходвани за украсяване на църквите, са 
били незначителни, и дори по-късно, когато Църквата е станала доста по-заможна, са 
спазвали някаква умереност по този въпрос. Каквито и пари да са бивали събирани, са 
били запазвани за бедните, когато е възникнела някаква голяма необходимост. Така 
Кирил, когато в провинция Ерусалим е върлувал глад и не е можело нуждите да бъдат 
задоволени по друг начин, взема съдовете и одеждите и ги продава за издръжка на 
бедните. По същия начин Акаций, епископ на Амида, когато голямо множество 
персийци биват почти изтребени от глад, събира свещениците и отправя този 
благороден призив: “Нашият Бог няма нужда нито от чаши, нито от подноси, защото 
Той нито яде, нито пие” (Tripart. Hist. Lib. 6, Lib. 6, c. 16), и претопява подноса, за да 
може да купи храна и да спечели средства за решаване на проблемите на бедните. 
Йером също, докато бичува прекомерния разкош на църквите, разказва, че по онова 
време Екзуперий, епископ на Тулуза, макар да е носел тялото на Господа в плетена 
кошница и кръвта в обикновена чаша, не е позволил никой бедняк да остане гладен 
Hieron. Ad Nepotian). Това, което по-горе казах за Акаций, Амвросий разказва за себе 
си. Защото когато жителите на Азия го обвиняват за това, че е стопил свещените съдове 
за откупване на военнопленници, той произнася тази най-възхитителна защита: “Този, 
който изпрати апостолите без злато, също и събра църквите без злато. Църквата има 
злато не за да го пази, а за да го раздава и да дава подкрепа в нужда. Каква нужда има 
да пазим това, от което няма полза? Не знаем ли колко злато и сребро асирийците 
отнесоха от Господния Храм? Не е ли по-добре свещеникът да ги претопи за издръжка 
на бедните, ако липсват други средства, отколкото богохулният враг да ги отнесе? 
Господ няма ли да каже, Защо оставихте толкова много бедни да умрат от глад, като 
със сигурност имахте злато, с което да ги подкрепите? Защо толкова много пленници 
бяха отведени и не са откупени? Защо толкова много бяха избити от врага? По-добре е 
да запазим живи съдове, отколкото метални съдове. На тези обвинения не бихте могли 



да отговорите: защото какво бихте казали? Страхувах се, че Божият храм няма да бъде 
украсен. Той ще отговори, Тайнствата не изискват злато, и нещата, които не се купуват 
със злато, няма да ни насладят със злато. Украсата на Тайнствата е в откупването на 
пленниците” (Ambrose. De Office. Lib. 2, c. 28). С една дума, виждаме точната истина на 
това, което той на друго място казва, а именно, че всичко, което Църквата тогава е 
притежавала, е било приход за нуждаещите се. Отново, епископът няма нищо свое, а 
само каквото принадлежи на бедните (Ambrose. Lib. 5, Ep. 31, 33). 

9. Подготвителните етапи на служението 

Дотук разгледахме свещеническите служения в ранната Църква. Другите 
служения, споменати от църковните автори, са били по-скоро обучение и подготовка, 
отколкото отделни служения. Тези святи мъже, за да оставят потомство след себе си в 
Църквата, са приемали млади хора, които със съгласието и властта на техните родители 
са се посвещавали на духовното воюване под тяхната закрила и обучение, и така са ги 
формирали от ранните им години, за да не влизат в отговорността на служението като 
невежи начинаещи. Всички, които са получавали това обучение, са били наричани с 
общото име Клирици. Аз бих искал да им е било дадено някакво по-уместно име, 
защото това название произхожда от една грешка, или поне от неуместен намек, тъй 
като Петър нарича цялата Църква kleros, тоест наследство на Господа (1 Пет. 5:3). Но 
само по себе си е било свята и здравословна наредба онези, които са желаели да 
посветят себе си и своя труд на Църквата, да бъдат подготвяни под ръководството на 
епископа; така че в Църквата да не може да служи никой, който преди това не е бил 
добре обучен, ако от ранна възраст не е приел здраво учение, ако чрез по-строга 
дисциплина не си е създал навици на сериозност и строг морал, не е бил отделен от 
обичайния живот и не е бил привикнат на духовни грижи и учение. Защото както 
новобранците във войската биват обучавани чрез военни игри на истинското и 
сериозно воюване, така е имало първоначално обучение, чрез което са били 
упражнявани в църковни задължения преди действително да бъдат назначени в 
служение. Затова първо са им поверявали отварянето и затварянето на църквата, и са ги 
наричали Вратари. След това са давали името Послушници на онези, които са помагали 
на епископа във вътрешните дела и постоянно са му прислужвали, първо като белег на 
уважение; и второ, за да не възникнат някакви подозрения. Нещо повече, за да станат 
постепенно известни на хората и да им бъдат препоръчани, и в същото време да 
свикнат да издържат на погледа на всички и да говорят пред всички, за да не би когато 
бъдат назначени за презвитери да бъдат подтиснати от срамежливост, като излязат да 
поучават, им е било дадено служението на четци. По този начин те са били постепенно 
развивани, за да докажат своята вярност в отделни дейности, докато бъдат назначени за 
поддякони. Това, което искам да кажа, е, че това по-скоро са били начални упражнения 
на начинаещи, отколкото дейности, наредени между истинските служения на Църквата. 

(История на промените в избирането и назначаването на служители; 
съгласието на управниците, свещениците и хората в назначаването на епископите, 
10-15) 
10. Главно са следвани наставленията на Павел: съгласието на хората 

По отношение на това, което положихме като първа и втора точка в 
призоваването на служителите, а именно, хората да бъдат избирани и това да се прави с 
благочестиво внимание, ранната Църква е следвала наставлението на Павел и примера 
на апостолите. Защото те са имали навик да се събират за избиране на пастори с най-



голямо страхопочитание и с ревностна молитва към Бога. Нещо повече, те са имали 
форма на изпит, чрез който по стандартите на Павел (1 Тим. 3:2-7) са изпитвали живота 
и учението на избираните, само че понякога са грешали поради прекомерна строгост, 
като са изисквали повече от епископа, отколкото Павел изисква, и особено след време 
са изисквали безбрачие; но в другите отношения тяхната практика е съвпадала с 
описанието на Павел. 

Но по отношение на третата точка, а именно, кой има право да назначава 
служители, те не винаги са спазвали едно и също правило. В началото никой не е бил 
приеман в свещеничеството без съгласието на всички хора; и затова Киприан дава 
подробна защита за това, че е назначил Аврелий за четец без да се посъветва с 
Църквата, защото макар да е било противно на обичая, не е било без основание. Той 
започва с това въведение: “Като назначаваме свещеници, скъпи братя, имаме навика 
предварително да се съветваме с вас и да преценяваме нрава и заслугите на всеки човек 
според общото мнение” (Cyprian. Lib. 2, Ep. 5). Но тъй като за тези по-нисши служения 
е нямало голяма опасност, тъй като са били назначавани за дълъг изпитателен период и 
незначителни дейности, те са престанали да искат съгласието на хората. 

След това и за другите постове, с изключение на епископството, хората като 
цяло са оставили избора и решението на епископа и презвитерите, които са определяли 
кой е подготвен и достоен, освен може би когато са били назначавани нови презвитери 
в окръзите, защото тогава е подобавало да се иска изричното съгласие на жителите. И 
не е странно, че в това отношение хората не са били много ревностни да запазят 
правата си, защото никога не е назначаван поддякон, който не е дал дългосрочно 
доказателство за своето поведение в църковно служение, според обичайната тогава 
строгост в дисциплината. След като се е показвал одобрен на това положение, той е бил 
назначаван за дякон, а след това, ако е бил верен, е придобивал достойнство на 
презвитер. Така не са били издигани хора, чието поведение не е било наистина 
изпитано в продължение на много години пред очите на хората. Имало е също много 
канони за наказване на техните грешки, така че Църквата, ако не е пренебрегвала 
поправлението, не е била натоварвана с лоши презвитери или дякони. Всъщност, в 
случая с презвитерите винаги се е изисквало съгласието на гражданите, както 
свидетелствува канонът (Primus Distinct. 67), приписван на Анаклет. Накрая, всички 
назначавания са ставали през определени периоди в годината, та никой да не може да 
се промъкне без съгласието на верните, или да бъде повишен твърде лесно без 
свидетели. 

11. Съгласие при избирането на епископ, до времето на Теодорет 

В избирането на епископи хората дълго време са запазили своето право да 
попречат да бъде натрапен човек, който не е приемлив за всички. Затова на 
Антиохийския Събор е било забранено да бъде натрапван някой на нежелаещите. Лъв І 
също внимателно потвърждава това. От това идват тези текстове: “Нека да бъде 
избиран човек, който е искан от духовниците и хората или от мнозинството.” И отново, 
“Нека онзи, който управлява всички, да бъде избиран от всички” (Leo, Ep. 90, cap. 2). 
Следователно, онзи, който е бил назначаван без да е познат и изпитан, неизбежно е бил 
насила натрапен. И отново, “Нека да бъде избиран човек, който е избран от 
свещениците, и призован от хората, и нека на бъде посветен от окръжните презвитери 
според преценката на митрополита.” Така внимателни са били святите бащи по никакъв 
начин да не се намалява тази свобода на хората, че когато общоцърковният събор в 



Константинопол назначава Нектарий, те отказват да го назначат без одобрението на 
цялото духовенство и народа, както свидетелствува тяхното писмо до Римския синод. 
Така, когато някой епископ е посочвал своя наследник, това действие не е влизало в 
сила без съгласието на целия народ. За това имате не само пример, но и форма в 
Августин относно назначаването на Радий (August. Ep. 110). А Теодорет, след като 
разказва, че Петър е бил избраният от Атанасий наследник, незабавно добавя, че 
свещеническото съсловие го е потвърдило, че управниците, началниците и целият 
народ са го одобрили чрез гласуване. 

12. Баланс между духовенството и народа 

Наистина, било е заповядано (и аз признавам, че е имало най-добро основание за 
това) от Лаодикийския събор (Can. 18) избирането да не бъде оставяно на тълпите. 
Защото едва ли някога се случва толкова много глави единодушно да решават добре 
някой въпрос. Обикновено е вярна поговорката, “Incertum scindi studia in contraria 
vulgus” (“Противоположните желания разкъсват непостоянната тълпа”). Защото първо 
свещениците са избирали, и след това са представяли този, когото са избрали, на 
управителя, градското събрание или началниците. Те, след разисквания, са одобрявали 
избора, ако е изглеждал добър, а ако не, са избирали друг, когото оценяват по-високо. 
Тогава въпросът е бил поставян пред множеството, което макар да не е обвързано от 
предишните процедури, има по-малка възможност да създаде безредие. Или, ако 
процедурата е започвала с множеството, това е било само за да се разбере кого желаят 
да имат над себе си; като е ставало известно желанието на хората, накрая свещениците 
са избирали. Така нито е било законно за свещениците да назначават когото изберат, 
нито са били под задължението да се подчинят на неразумните желания на хората. Лъв 
описва тази наредба като казва, “Трябва да се зачитат желанията на гражданите, 
свидетелствата на хората, изборът на благородните, избирането на свещениците” (Leo, 
Ep. 87). И отново, “Нека да се получи свидетелството на благородните, одобрението на 
свещениците, съгласието на управниците и народа; иначе не трябва да се прави нищо.” 
Нито има някакво по-висше намерение в постановлението на Лаодикийския Събор от 
това свещениците и управниците да не си позволяват да бъдат завличани от 
неразумното множество, но чрез благоразумие и сериозност да подтискат техните 
глупави желания когато има основание за това. 

13. Свещенство и политически ръководители 

Този начин на избиране е бил все още в сила по времето на Григорий, и 
вероятно е продължил до по-късен период. Много от неговите запазени писма ясно 
доказват това, защото винаги когато е трябвало да се избира нов епископ, неговият 
обичай е бил да пише на свещениците, управниците и народа; понякога също и на 
владетеля, според формата на управление. Но ако поради неустановеното състояние на 
Църквата дава надзора над избирането на някой съседен епископ, той винаги изисква 
официално решение, потвърдено от одобрението на всички. И когато някой си 
Констанций бива избиран за епископ на Милано, и след това поради нашествия на 
варвари много миланци бягат в Генуа, той смята, че изборът не би бил законен, ако те 
също не бъдат призовани и не дадат своето съгласие (Gregor. Lib. 2 Ep. 69). Нещо 
повече, преди не повече от петстотин години папа Николай определя избирането на 
Римския понтиф по този начин, първо, кардиналите да разискват; след това да включат 
и другите свещеници; и накрая избирането да бъде потвърдено от съгласието на хората. 
И накрая той цитира постановлението на Лъв, което цитирах по-горе, и заповядва то да 



бъде налагано занапред. Но ако злобата на нечестивите господствува до такава степен, 
че свещениците са принудени да напуснат града, все пак, за да има законен избор, той 
заповядва да присъствуват хора от народа. 

Доколкото разбираме, гласът на Императора е бил необходим само в две църкви, 
Рим и Константинопол, тъй като те са били двете столици на Империята. Защото когато 
Амвросий е изпратен от Валентиниан в Милано с пълномощия да надзирава избирането 
на нов епископ, това е била извънредна мярка поради разногласията, които са 
съществували между гражданите. Но в Рим властта на Императора в избирането на 
епископа е била толкова голяма, че Григорий казва, че по негова заповед е назначен да 
управлява Църквата (Gregor. Lib. 1, Ep. 5), макар да е бил призован от народа според 
общоприетата процедура. Но обичаят е бил управителите, свещениците и народът да 
изберат някого, той да бъде веднага представен пред Императора, който или чрез 
одобрение е потвърждавал, или чрез неодобрение е отменял избора. Няма нищо 
противно на тази практика в законите събрани от Грациан, където се казва, че по 
никакъв начин не трябва да се позволява каноничният избор да бъде отменян и царят да 
назначава епископ по свое желание, и че човек, така издигнат чрез насилствена власт, 
не трябва да бъде освещаван от митрополитите. Защото едно нещо е да бъде лишена 
Църквата от нейните права и те да бъдат предадени изцяло на прищевките на един 
човек; съвсем друго е да се даде на императора или царя честта рез своята власт да 
потвърди един законен избор. 

14. Процедурата по назначаване 

Сега остава да разгледаме формата, с която служителите на Ранната Църква са 
били въвеждани в своето служение след избирането. Латинците са наричали това 
ordinatio (нареждане) или consecratio (посвещаване), а гърците χειροτονια (вдигане на 
ръце) и понякога също χειροθεσια (полагане на ръце), макар че χειροτονια точно 
обозначава този начин на избиране, при който гласовете биват заявявани чрез вдигане 
на ръце. Запазено е едно постановление на Никейския Събор, според което 
митрополитите, заедно със всички епископи в провинцията, е трябвало да назначават 
този, който е избран. Но ако поради големите разстояния, или поради болест, или 
поради някаква друга неизбежна причина част от тях не са можели да дойдат, трябва да 
се съберат поне трима, а отсъствуващите да изявят своето съгласие чрез писмо. И този 
канон, след като е излязъл от употреба, бива възстановен след това от няколко други 
събора. Всички, или поне онези, които нямат основателна причина, е трябвало да 
присъствуват, за да се проведе строго изследване на живота и учението на този, който 
бива назначаван; защото назначаването не е ставало без изпитване. И от думите на 
Киприан става ясно, че в старите времена те обикновено са били викани не след 
избирането, а са присъствували на избирането и са действували като ръководители, за 
да не би тълпата да изпадне в безредие. Защото след като казва, че хората имат властта 
да избират достойни и да отхвърлят недостойни свещеници, той веднага добавя, “По 
тази причина трябва внимателно да спазваме и да се придържаме към Божественото и 
апостолското предание (което ние спазваме, и почти всички провинции), че за 
законното изпълнение на назначаването всички най-близки епископи на провинцията 
трябва да се съберат заедно с хората, над които ще се назначава предложеният човек, и 
епископът трябва да бъде избиран в присъствието на хората. Но тъй като понякога 
събирането е ставало твърде бавно, и е имало опасност някой заради лични интриги да 
се възползва от възможността да забави избора, смятало се е, че е достатъчно те да 



дойдат след определянето, и след надлежно изпитване да ръкоположат този, който е 
одобрен. 

15. Назначаване от митрополита 

Макар това да се е правело навсякъде без изключение, постепенно се е наложил 
друг обичай, а именно, избираните да отиват при митрополита за да получат 
назначение. Това се е дължало повече на тщеславие и на извращаване на древния 
обичай, отколкото на някаква добра причина. И не след дълго, тъй като властта на 
римския престол се е увеличила, е бил въведен един още по-лош обичай, това да се 
прилага за назначаването на епископите в почти цяла Италия. Можем да видим това от 
писмата на Григорий (Lib. 2, Ep. 69, 76). Древното право е било запазено само в някои 
градове, които не са се предали така лесно; например Милано. Вероятно само 
митрополиите са запазили своите права. Защото за назначаването на архиепископ 
практиката е била всички провинциални епископи да се съберат в митрополията. 

Използваният ритуал е бил полагане на ръце (Глава 19, р. 28, 31). Не виждам да 
са използвани някакви други церемонии, освен че на обществени събирания 
епископите са обличали одежди, които да ги отличават от другите презвитери. Също и 
презвитерите и дяконите са били назначавани чрез полагане на ръце; но всеки 
презвитер, заедно с презвитерите, си е назначавал свои презвитери. Но макар че всички 
те са извършвали едно и също действие, тъй като епископът е ръководел избора и 
назначаването е било под неговото покровителство, казва се, че това е негово 
назначаване. Затова древните автори често казват, че презвитерът не се различава от 
епископа в никакво отношение освен в това, че няма властта да назначава. 

   



Глава Пета 

5. ДРЕВНАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ Е НАПЪЛНО ИЗВРАТЕНА 
ОТ ТИРАНИЯТА НА ПАПСТВОТО. 

Тази глава се състои от две части: 

I. Кои биват призовавани в служение при Папството, техният 
характер и основанията за тяхното назначаване, р. 1-7.  

II. Доколко те изпълняват своето служение, р. 8-19.  

Раздели. 

1. Кой и какви хора биват назначавани за епископи при Папството.  
1. Никакво изпитване в учението.  
2. По отношение на характера биват избирани неуки и развратни, малки 

деца или хора с нечестив живот.  
2. Правото на хората е отнето, макар да е потвърдено от Лъв, Киприан и от 

Съборите. От това следва, че в Папството няма канонично избиране. Отговор на 
две възражения. Папските избори, какъв вид хора биват избирани.  

3. По пълно обяснение на отговора на второто възражение, разкриващо грешките 
на народа, епископите и князете.  

4. При Папството няма избор на презвитери и дякони.  
1. Защото биват назначавани с други цели.  
2. Противно на заповедта на Писанието и на Халкедонския събор, не им 

бива възлагано конкретно място.  
3. И името, и служението биват осквернени с хиляди измами.  

5. Отхвърляне на тези извращения. Правилните цели на ръкополагането. За 
разследването на учението и други необходими неща. Вместо тях нечестивите и 
кръвожадни хора въвеждат празна показност и окаяна слепота.  

6. Второ извращение, свързано с възлагането на бенефиси, което те наричат 
колацио. Излагане на множество злоупотреби. Защо при Папството служенията 
на свещениците се наричат бенефиси.  

7. Един човек бива назначаван на пет или шест църкви. Това най-срамно 
извращение е сурово осъдено от много Събори.  

8. Втора част на главата, а именно, как се изпълнява служението. Монаси, които 
нямат място сред Презвитерите. Отговор на възражение.  

9. Презвитерите са разделени на бенефициарии и наемници. Бенефициариите са 
епископи, енорийски свещеници, каноници, капелани, игумени, помощник-
игумени. Наемниците са осъдени от Божието Слово.  

10. Названието бенефициарии е дадено на безделни свещеници, които не 
изпълняват служение в Църквата. Отговор на възражение. Какви хора трябва да 
бъдат канониците. Отговор на друго възражение. Бенефициариите не са 
истински презвитери.  

11. Епископите и енорийските пастори, като изоставят църквите си, се хвалят с 
празно название.  

12. Семената на това зло във времето на Григорий, който се противопоставя на 
наемниците. По-остро са осъдени от Бернар.  

13. Описание на върховното папско управление. Смехотворните твърдения на тези 
така наречени “църковни служители.” Отговор.  



14. Техните срамни нрави. Едва ли има и един, който не би бил отлъчен или свален 
от поста си по древните канони.  

15. При Папството не съществува истински дяконат, макар че все още съществува 
негова сянка. Извращаване на практиката на Ранната Църква по отношение на 
дяконите.  

16. Църковната собственост, която преди е била управлявана от дяконите, сега е 
плячкосвана от епископите и свещениците за сметка на бедните.  

17. Богохулна защита на тези грабители. Отговор. Владетели, които отдават почит 
на Христос. Теодосий. Думи на Амвросий.  

18. Друга защита по отношение на украсяването на църквите. Отговор.  
19. Заключителен отговор, показващ, че дяконатът е напълно разрушен при 

Папството.  

(Назначаване на недостойни хора без одобрението на хората, 1-3) 
1. Скандално пренебрегване на изискванията за епископите 

Сега може би е уместно да представим на читателя реда на църковно 
управление, спазван от римския престол и всичките му сателити, и на цялата тази 
йерархия, за която те непрекъснато говорят, и да го сравним с описанието, което 
дадохме за древната и ранната Църква, за да може сравнението да изяви каква църква 
имат онези, които се хвалят, че имат църква, като че ли това е достатъчно да надделее 
или да ни убеди. 

Най-добре ще бъде да започна с призоваването, за да видим кои биват 
призовавани за служение, с какъв характер и на какви основания. След това ще видим 
колко вярно те изпълняват своето служение. 

Първо ще разгледаме епископите; би било добре, ако те можеха да претендират 
за първо място по почит в това разглеждане! Но предметът не ми позволява дори леко 
да го засегна, без да изложа техния позор. Все пак нека да помня каква е целта на моето 
писане и да не позволявам моята беседа, която трябва да остане в рамките на простото 
поучение, да се скита отвъд своите уместни граници. 

Но нека онези от тях, които не са изхвърлили всякакво благоприличие, да ни 
кажат какви епископи се избират винаги в наши дни! 

Всяко разследване на учението е твърде старомодно за тях, но ако все пак 
обръщат внимание на учението, те избират някой адвокат, който знае по-добре как да 
спори на форума, отколкото да проповядва в църквата. Това е сигурно, че за 
последните сто години едва ли е избиран един на сто, който да има някакво познание за 
святото учение. Не споменавам миналите векове не защото те са били по-добри, а 
защото сега въпросът е само за настоящата Църква. Ако се изследват нравите, ще 
открием малко или почти никой, когото древните канони няма да осъдят като 
недостоен. Ако някой не е пияница, той е блудник; ако е свободен от тези пороци, ще е 
или комарджия, или пристрастèн към лова, или в нещо друго води разпуснат живот. 
Защото според древните канони има и по-малко прегрешения, които изключват от 
епископалното служение. Но най-нелепото от всичко е, че по позволение на папата се 
назначават за епископи дори момченца ненавършили десет години. Такова е безочието 
и глупостта, до които са достигнали, че не се боят дори това чудовищно нечестие, което 



е напълно отвратително дори за естествените чувства. От това се вижда ясно какви 
избори са това, след като в тях съществува такава ленива небрежност. 

2. Общността е лишена от правото да избира свои епископи 

Освен това, на хората е отнето напълно правото да избират. Изчезнали са 
гласувания, съгласие, подписки и всякакви такива неща; цялата власт е дадена само на 
свещениците. Първо, те дават постовете на епископи на когото им е угодно; от време на 
време представят човека пред очите на народа, но това е за да бъде възхваляван, не за 
да бъде изпитван. 

Но Лъв свидетелствува, че никое основание не позволява това, и го обявява за 
насилствено налагане (Leo, Ep. 90, cap. 2). Киприан, след като заявява, че е Божествено 
постановление изборът да не става без съгласието на хората, показва, че другото е 
противно на Божието Слово. Многобройни постановления на Съборите строго 
забраняват това да се прави по друг начин, и ако е направено, заповядват изборът да се 
отмени. Ако това е вярно, в цялото папство в наши дни няма нито един избор на 
свещеник, който да е в съгласие с Божествения или с църковния закон. 

Така, дори да нямаше никакви други злини в това, какво оправдание могат те да 
дадат за това, че са ограбили правото на Църквата? Но те казват, че покварата на 
времето изисква определянето да бъде ограничено до малцина, тъй като при изборите 
на епископи сред хората царуват омразата и партизанщината, а не правилната и 
обоснована преценка. Да допуснем, че това е било крайно средство в извънредни 
обстоятелства. Когато се вижда, че лекарството е по-вредно от болестта, защо не се е 
помислило за лекарство за това ново зло? Но се казва, че пътят, който Каноните 
следват, е строго определен. Но можем ли да се съмняваме, че дори в старите времена, 
като са се събирали да избират епископ, хората са осъзнавали, че са обвързани по най-
свещени закони, когато са виждали правило предписано от Божието Слово? Това 
единствено изречение, в което Бог описва характера на истинския епископ, по правило 
трябва да тежи повече от десет хиляди канона. Въпреки това, увлечени в най-лоши 
чувства, те не са зачитали никакъв закон или справедливост. Така и в наши дни, макар 
да са направени най-превъзходни закони, те остават само на хартия. През това време 
общоприетата и одобрена практика е (и тя се провежда систематично) пияници, 
блудници, комарджии биват навсякъде издигани до такива почести; и това е малко: 
епископатите се дават като награда на прелюбодейци и сводници; защото когато биват 
давани на хора увлечени в лов и игри, това може да се смята за най-добро положение. 
Би било напълно нечестиво да оправдаем по какъвто и да е начин такава недостойна 
процедура. Хората са имали най-превъзходния канон, заповядан им от Божието Слово, 
а именно, епископът трябва да бъде непорочен, способен да поучава, да не е 
крамолник, и т.н. (1 Тим. 3:2). Тогава защо правото на избиране е отнето от народа и е 
дадено на тези хора? Само защото сред вълненията и раздорите на народа не се е 
чувало Божието Слово. Но от друга страна, защо в наши дни то не се отнеме от тези 
хора, които не само нарушават всички закони, но като са отхвърлили всякакъв срам, 
похотливо, алчно и тщеславно объркват и смесват човешките и божествените неща? 

3. Небрежността е довела до намесата на князете 

Но не е истина, че това нещо е било измислено като решение на проблема. 
Четем, че в стари времена в градовете често са възниквали безредици при избирането 



на епископи; но пак никой не си е позволявал да мисли за лишаване на гражданите от 
тяхното право; защото са имали други методи, чрез които или да предотвратят 
грешката, или да я поправят, когато е извършена. Ще покажа какво е истинското 
положение. 

Когато хората са започнали да стават небрежни в избирането, и са оставили тази 
работа на презвитерите, тъй като не са подготвени за нея, самите презвитери са 
злоупотребили с тази възможност да си присвоят господство, което след това са 
узаконили със създаване на нови канони. 

Днес ръкополагането е само пародия. Защото изпитването, което показват, е 
толкова празно и безсмислено, че дори не е подобие на истинско изпитване. 

Следователно, когато в съюз с римските понтифи князете са си присвоили 
правото да назначават епископи, това не е било нова вреда за Църквата, защото 
свещениците само са били лишени от избор, който са заграбили без никакво право или 
са придобили чрез измама. Наистина, нищо не може да бъде по-позорно от това 
епископи да бъдат изпращани от княжески дворове за да поемат властта над църкви, и 
за благочестивите князе ще бъде добре да се въздържат от такава поквара. Защото 
винаги когато на хората се натрапва епископ, който те не са искали, или поне свободно 
не са одобрили, това е нечестиво ограбване на Църквата. Но тази безредна практика, 
която дълго е съществувала в църквите, е дала повод на владетелите да си присвоят 
правото да назначават епископите. Те просто са искали облагите да са за тях самите, а 
не за онези, които нямат по-голямо право върху тях, и също така злоупотребяват с тях. 

(Злоупотреби при раздаването на църковни постове, 4-7) 
4. Злоупотреби при назначаването на презвитер (“свещеник”) и дякон 

Това е прочутото призоваване, на основата на което епископите се хвалят, че 
били наследници на апостолите. Нещо повече, те казват, че единствено могат 
компетентно да назначават презвитери. Но в това те най-срамно извращават древната 
заповед, като чрез своето ръкополагане те назначават не презвитери да водят и да 
хранят хората, а жреци за жертвоприношения. По същия начин, когато посвещават 
дякони, те не вземат под внимание тяхното истинно и правилно служение, а само ги 
назначават за определени церемониални действия относно чашата и нафората. 

Но точно обратното, на Халкедонския събор бива постановено, че не може да 
има свободни назначавания, тоест назначавания, без на назначения да е възложено 
място, където да упражнява своето служение. Това постановление е много полезно по 
две причини. Първо, църквите да не бъдат натоварвани с излишни разходи, нито 
безделни хора да получават това, което трябва да се разпределя на бедните; и второ, 
онези, които са назначавани, да осъзнават, че не са издигнати просто като почетна 
длъжност, а им е поверено задължение, което те тържествено са се заклели да 
изпълняват. 

Но римските власти (които смятат, че в религията нищо освен техните кореми не 
заслужава грижи), смятат, че титлата преди всичко означава доходи за тях, било то от 
църковните имоти или от свещеничеството. Затова, когато назначават презвитери или 
дякони, без да се тревожат къде ще служат тези хора, те възлагат титлата, стига 
назначаваните да са достатъчно богати да се издържат сами. Но кой човек може да 



признае, че правото, което постановлението на събора изисква, е годишна издръжка? А 
след това, когато следващите канони правят епископите отговорни за издръжката на 
онези, които са назначили не по правилата, за да се възпре по този начин твърде 
голямата разпуснатост, бил е измислен начин за избягване на наказанието. Защото 
назначаваният обещава, че какъвто и да постът, той ще се задоволи с него. По този 
начин той бива изключен от издръжката. Не казвам нищо за хилядите измами, които се 
извършват тук, както когато някои лъжливо си приписват празни титли на бенефиси, от 
които не могат да получат и шест гроша приход, а други чрез тайни заповеди 
придобиват временно назначение, което обещават да върнат незабавно, но понякога не 
го правят. Има още много такива мистерии. 

5. Ръкополагането бива изопачено 

Но дори тези по-чудовищни злоупотреби да бъдат премахнати, не е ли винаги 
нелепо да се назначава презвитер без място, в което да служи? Защото когато 
назначават, това е само за жертвите. Но законното назначаване на презвитер е за 
управлението на Църквата, докато дяконите биват призовавани за управление на 
помощите. Вярно е, използват се много помпозни церемонии за да прикрият 
действието, и сама по себе си показността може да предизвика благоговение в 
простите; но какво действие могат да имат тези представления върху хора със здрав ум, 
когато под тях няма нищо здраво и истинно? Те използват церемонии, които или са 
взети от юдаизма, или са измислени от самите тях; би било по-добре да се въздържат от 
тях. 

Но освен другите необходими неща, не се споменава нищо за изпитването на 
довереника на народа (защото не е нужно да се казва нещо за сянката, която те са 
запазили). Под сянка имам предвид онези смехотворни жестикулации, съставени като 
нелепо и безлично подражание на древността. Епископите имат своите свещеници, 
които те изпитват в учението преди назначаването. Но какво е изпитването? Дали са 
способни да четат своите требници, или дали могат да поставят в падежи някои 
съществителни в уроците, или да спрягат някой глагол, или да кажат значението на 
някоя единична дума? Защото дори не е необходимо да кажат смисъла на цяло 
изречение. И дори онези, които не са способни в тези детски познания, не биват 
отхвърлени, ако носят със себе си препоръката на парите или влиянието. Същото важи 
и за въпроса, който се задава три пъти с висок глас, когато назначаваният бива доведен 
пред олтара, а именно, “Достоен ли е за тази почит?” И някой (който никога не го е 
виждал, но има своята роля в пиесата, за да не липсва никоя показност), отговаря, 
“Достоен е.” Как е възможно да не обвиним тези почитаеми отчета в това, че като се 
въвличат в такава богохулна пародия, те безсрамно се подиграват на Бога и на хората? 
Но тъй като те от дълго време са притежавали това нещо, сега си въобразяват, че имат 
законно право на него. Защото всеки, който се осмели да отвори устата си срещу тези 
очевидни и скандални нечестия, бива завличан на съд за смъртно наказание, като 
някой, който в старо време е разгласявал открито мистериите на Церера. Биха ли 
действували така, ако наистина вярваха в Бога? 

6. Естеството на бенефисите 

Тогава, при раздаването на бенефисите (което преди е било свързано с 
назначаването, но сега е напълно отделено от него), дали се държат по-добре? Но те 
имат много причини да ги раздават, защото не само епископите дават постовете на 



свещениците (и дори в техния случай, когато биват наричани колатори, те не винаги 
имат пълното право), но други имат представянето, докато те само запазват почетното 
название на даряването. Към това се прибавят кандидатурите от училищата, оставките, 
били те обикновени или чрез размяна, препоръки, забрани и подобни. Но те всички 
имат такова поведение, че нито един от тях не е достоен да укорява другите. Аз твърдя, 
че в наши в папството едва ли има и един пост на сто, който не се дава без симония 
(търговия с църковни длъжности), според определението на древните (Калвин върху 
Деян. 8:21). Не казвам, че всички се купуват за определена сума; но покажете един от 
двадесет, който не се домогва до свещеничество по някакъв зловещ начин. Някои 
дължат своето издигане на роднинство или приятелски отношения, други на влиянието 
на техните родители, докато други си осигуряват благоволение чрез подмазване. Като 
извод, целта, за която се раздават постовете, е не в полза на църквите, а в полза на 
онези, които получават постовете. Затова ги наричат бенефиси (от лат. 
“облагодетелствувания,” бел. прев.), чрез което название те достатъчно си признават, 
че гледат на тях не като друго, а като на облаги, чрез които князете показват 
благоволение или възнаграждават своите наемници за тяхната служба. Не казвам нищо 
за факта, че тези облаги се дават на бръснари, готвачи, коняри и подобна паплач. 
Всъщност, понастоящем няма съдебни дела, които да вдигат повече шум от делата 
относно църковните постове, така че можете да гледате на тях като на дивеч, пуснат 
пред ловджийски хрътки. Търпимо ли е да чуваме как името “пастори” се дава на хора, 
които са си пробили път към властта над някой църква като че ли настъпват във 
вражеска територия? Които си присвояват църквата чрез съдебни битки? Които я 
купуват на някаква цена? Които са я придобили чрез гнусно угодничество? Които, 
докато още са били бърборещи деца, са я придобили като наследство от чичовци и 
роднини? Понякога дори незаконородените получават църква като наследство от 
своите бащи. 

7. Чудовищни злоупотреби 

Дали разпуснатостта на народа, колкото и извратен и беззаконен да е той, би 
стигнала до такива висоти? Но едно още по-чудовищно нещо е, че един човек (не 
казвам какъв човек, но определено е такъв, който не може да управлява сам себе си) 
бива назначаван да управлява пет или шест църкви. В княжеските дворове в наши дни 
можете да видите младежи, които са три пъти игумени, два пъти епископи и един път 
архиепископи. Навсякъде свещениците са натоварени с пет, шест или седем бенефиси, 
и не се грижат да никой от тях, освен да си вземат приходите. Няма да споменавам, че 
Божието Слово вика силно против това: то отдавна вече няма никакъв авторитет за тях. 
Също няма да споменавам, че много събори обявяват най-строго наказание срещу тази 
нечестна практика; те нагло осъждат и тях, когато им е изгодно. Но казвам, че това е 
чудовищно нечестие, напълно противно на Бога, на естеството и на църковното 
управление, един крадец да се натрапва на няколко църкви, и названието “пастор” да се 
дава на някой, който дори и да желае, не може да присъствува сред стадото си, и 
въпреки това (такова е тяхното нахалство) те покриват тези мерзости с името “църква,” 
за да се предпазят от всяко обвинение. Та дори, представете си, в тези нечестия се 
съдържало онова свещено наследяване, на което, както те се хвалят, се дължи това, че 
Църквата не е изчезнала. 

(Небрежността и безделието на монаси, свещеници и други, които държат 
църковни постове, 8-10) 
8. Монасите като “презвитери” 



Сега, относно втория белег за оценка на законния пастор, нека да видим колко 
вярно изпълняват те своето служение. 

От свещениците, които се избират, някои са наречени монаси, а други “светски.” 

Първата група не е била известна на ранната Църква; всъщност, дотолкова 
такива постове в Църквата са били противни на монашеската клетва, че в старо време 
хората са преставали да бъдат монаси когато са били избирани от манастирите на 
църковни постове. И затова Григорий, макар в неговото време да е имало много 
злоупотреби, не е позволил служенията да бъдат смесвани (Gregor. Lib. 3 Ep. 11). 
Защото той настоява, че онези, които са били назначени за игумени, да оставят 
църковния пост, защото не е правилно човек да бъде едновременно монах и свещеник, 
тъй като едното е пречка пред другото. И така, ако попитам, колко добре може да 
изпълнява служението онзи, който според каноните е обявен за неподходящ, какво ще 
ми отговорят? Те ще цитират онези злополучни постановления на Инокентий и 
Бонифаций, според които монасите имат право на почестите и властта на 
свещеничеството, дори да остават в манастирите си. Но дали въобще е разумно всяко 
неуко магаре, което се докопа до римския престол, с една единствена дума да отмени 
цялата древност? Но за това ще говорим по-късно. Засега нека да е достатъчно това, че 
в по-чистите времена на Църквата е било смятано за голяма нелепост монах да 
притежава пост на свещеник. Защото Йером заявява, че не изпълнява служението на 
свещеник докато живее сред монаси, и нарежда себе си сред хората, които трябва да 
бъдат управлявани от свещениците. Но дори и да им признаем това, какви задължения 
изпълняват те? Някои от просещите монаси проповядват, докато всички други монаси 
напяват или мърморят молитви в килиите си; като че ли нашият Спасител е искал, или 
естеството на служението позволява да се назначават презвитери за такава цел. Когато 
Писанието ясно свидетелствува, че задължението на презвитера е да управлява своята 
църква (Деян. 20:28), не е ли нечестиво оскверняване служението да бъде прехвърлено 
към друга цел, и дори напълно да се промени свещената Божия институция? Защото 
когато биват назначавани, изрично им се забранява да правят това, което Бог заповядва 
на всички презвитери. Защото това е тяхното предание, че нека монахът, задоволявайки 
се със своята килия, нито да си позволява да отслужва тайнствата, нито да поема 
някакво друго обществено служение. Тогава нека да отрекат, ако могат, че е открита 
подигравка срещу Бога някой да бъде назначен за презвитер, за да се въздържа от 
своето правилно и истинско служение, и когато някой има названието, той няма 
възможност да върши самата работа. 

9. Свещеници на заплата и наемници 

Стигам до “светските,” някои от които те наричат бенефициарии; тоест, имат 
служения, от които се издържат на заплата, докато другите продават своите услуги на 
всекидневна основа, като пеят или рецитират литургии, и живеят от получаваните за 
това пари. 

Бенефисите или имат грижа за душите, като епископски и енорийски 
отговорности, или са заплата за изтънчени хора, които си вадят хляба от пеене; като 
певци, каноници, енорийски свещеници, дякони, капелани и подобни; макар че днес, 
когато нещата са обърнати с главата надолу, служенията на игумен и помощник-игумен 
се дават не само на светски презвитери, но по привилегия, тоест като обичай, се дават и 
на момчета. 



По отношение на наемниците, които всеки ден търсят къде да бъдат наети, какво 
всъщност правят, освен че продават себе си по просташки и позорен начин за печалба, 
особено когато огромно мнозинство от тях са се навъдили днес по света? Затова, тъй 
като не смеят открито да просят, или защото смятат, че по този начин не биха 
спечелили много, те се скитат като гладни кучета и с лаещо натрапничество изтръгват 
от хората нещо, което да поставят в своите гладни стомаси. Никога не бих могъл да 
опиша колко позорно е това за Църквата почитта и служението на презвитера да 
стигнат до това. Затова моите читатели не трябва да очакват от мен беседа, която 
напълно да представи този отвратителен позор. Накратко казвам, че ако служението на 
презвитера е да храни Църквата и да управлява духовното царство на Христос – и това 
е което заповядва Божието Слово (1 Кор. 4:1) и древните канони – всички онези 
свещеници, които нямат работа или заплата освен в търговията на литургии, не само не 
вършат своето служение, но и нямат законно служение. Не им е дадено място за 
поучение, не са им дадени хора за управление. Накратко, не им е оставено нищо освен 
един олтар, на който да жертвуват Христос, тоест да жертвуват не на Бога, а на 
демоните, както по-късно ще покажем (виж Глава 18, р. 3, 9, 14). 

10. Безсмислието на църковните постове 

Тук не засягам външните грешки, а само за вътрешното зло, което лежи в 
основата на самата институция. Ще добавя изречение, което ще звучи странно в 
техните уши, но което трябва да кажа, тъй като е истинно, че свещениците, старшите 
свещеници, капеланите, ректорите и всички, които се издържат от празни 
свещенически служби, трябва да бъдат разглеждани като едни и същи. Защото какво 
служение за Църквата изпълняват те? Те са отърсили от себе си като твърде тежък 
товар проповядването на Словото, грижата за дисциплината и отслужването на 
тайнствата. Тогава какво остава, на основа на което те да се хвалят, че са истински 
презвитери? Само пеенето и пищните церемонии? Но какъв е смисълът от тях? Ако те 
се позовават на обичай, или на древен авторитет, аз ще се позова на определението, 
чрез което нашият Спасител описва истинските презвитери и показва качествата на 
онези, които трябва да бъдат смятани за презвитери. Но ако те не могат да издържат на 
строгия закон да се покорят на властта на Христос, поне нека да оставят делото да се 
решава според авторитета на ранната Църква. Тяхната вина няма да бъде никак 
оневинена, когато бъде разглеждана според древните канони. Онези, които са станали 
свещеници, трябва да са били презвитери, за да управляват Църквата заедно с епископа, 
и да бъдат нещо като негови съработници в пасторското служение. Това, което те 
наричат “старши свещеници,” няма нищо общо с истинското управление на Църквата, 
още по-малко капеланите и другите подобни титли без стойност. Тогава как трябва да 
ги разглеждаме? Със сигурност и Христовото Слово, и практиката на ранната Църква 
ги изключват от почитта на презвитери. Те обаче твърдят, че са презвитери; но ние 
трябва да ги изложим открито, и ще открием, че тяхната професия е напълно чужда на 
презвитерското служение както това служение е описано от апостолите и изпълнявано 
в ранната Църква. Следователно, всички тези постове, с каквито и имена да се наричат, 
тъй като са нововъведения и определено не са подкрепени нито от Божията наредба, 
нито от древната практика на Църквата, не трябва да имат място в описанието на онова 
духовно управление, което Църквата е приела и което е било осветено от устата на 
самия Господ. Или – ако искат да изразя това с по-груби и тежки думи – тъй като 
капеланите, канониците, старшите свещеници, ректорите и другите лениви търбуси 
даже с пръст не докосват и една частица от служението, което е задължително за 



презвитерите, не трябва да им се позволява лъжливо да си присвояват честта и с това да 
оскверняват святата институция на Църквата. 

(Корупцията и алчността царуват сред епископите, пасторите и дяконите, 
11-19) 
11. Епископите и енорийските свещеници 

Остават епископите и енорийските свещеници; и аз бих искал те да се борят за 
честта на своето служение. С готовност бих признал, че те имат благочестиво и 
превъзходно служение, ако те го изпълняваха; но когато те изоставят поверените им 
църкви, и като хвърлят грижата за тях на други, все още биват смятани за пастори, те 
действуват така, като че ли служението на пастора е да прави нищо. Ако някой лихвар, 
който никога не излиза от града, се представя за орач или лозар; или войник, който 
винаги е бил на бойното поле или в лагера, и никога не е виждал книги или съдебна 
зала, се представя за юрист, кой може да търпи такава нелепост? Много по-нелепо 
действуват онези, които искат да бъдат наричани и смятани за законни пастори в 
Църквата, но не искат да бъдат такива. Колко малко са онези, които дори само външно 
наглеждат своята църква? Мнозина прекарват живота си поглъщайки приходи от 
църкви, които никога не посещават дори за проверка. Някои пък ги посещават веднъж в 
годината или изпращат някой слуга, за да не изтърват някой приход. Когато тази 
корупция се е промъкнала за първи път, онези, които са желаели да се наслаждават на 
такова удоволствие, са си присвоили привилегиите на презвитери, но сега е много 
рядък случай някой да остава в своята църква. Те гледат на тях само като на ферми, над 
които назначават свои слуги като наематели или изполичари. Но за здравия разум е 
отвратително да смята за пастир онзи, който никога не е виждал овцете от своето стадо. 

12. Ранните етапи на това зло: Григорий и Бернар 

Вижда се, че някои от семената на това извращение са съществували по времето 
на Григорий, като управителите на църквите са започнали да стават по-небрежни в 
поучението; защото той горчиво се оплаква: “Светът е пълен със свещеници, и все пак 
жътварите са малко, защото ние наистина поемаме служението на свещеничеството, но 
не изпълняваме работата на служението” (Gregor. Hom. 17). И отново, “Тъй като нямат 
любов във вътрешностите си, искат да бъдат смятани за господари, но никак не смятат 
себе си за бащи. Те са променили служението на смирение в издигане на власт.” И 
отново, “Но ние, пасторите! Какво правим ние, които получаваме заплатата, но не сме 
работници? Отпаднали сме във външни дела; поемаме едно нещо, вършим друго; 
изоставяме служението на Словото, и както виждам, за наше наказание биваме 
наричани епископи, държейки почитта на името, но не и силата му.” След като той 
използва такива горчиви изрази срещу онези, които само са били по-малко прилежни и 
усърдни в своето служение, какво би казал, ако видеше, че много малко епископи, ако 
въобще има такива, и едва ли и един на сто от останалите свещеници се е качвал на 
амвон през целия си живот? Защото хората са достигнали до такава степен на сляпо 
увлечение, че се смята за недостойно за епископ да проповядва на народа. Във времето 
на Бернар нещата са били още по-зле. Затова виждаме колко горчиво той обвинява 
цялата йерархия, и все пак имаме причина да вярваме, че тогава нещата са били в много 
по-добро състояние от сега. 

13. Претенции и действителност 



Който прилежно изследва и преценява цялата форма на църковно управление, 
съществуваща сега под папството, ще открие, че няма друг грабеж, в който грабителите 
да действуват по-невъздържано, без никакъв закон или мярка. Определено всички неща 
са така различни, дори така противни на Христовата наредба, така са се изродили от 
древните обичаи и практики на Църквата, така противни на естеството и разума, че не 
може да се нанесе по-голяма вреда на Христос от това да се използва Неговото име в 
защита на това беззаконно управление. Ние, казват те, сме стълбовете на Църквата, 
свещениците на вярата, наместниците на Христос, началници на верните, защото 
апостолската власт е дошла до нас чрез наследяване. Като че говорят на пънове, те 
постоянно се хвалят с тези нелепости. Винаги, когато се хвалят по този начин, аз от моя 
страна ще питам, какво общо имат те с апостолите? Ние тук не говорим за някакво 
наследствено достойнство, което може да дойде при тях докато спят, а за служението 
на проповядване, което те така усърдно избягват. По същия начин, когато ние твърдим, 
че тяхното царство е тиранията на Антихриста, те незабавно възразяват, че тяхната 
почитаема йерархия често е била възхвалявана от велики и святи мъже, като че ли 
святите бащи, когато са хвалели църковната йерархия или духовната власт, предадени 
им от апостолите, някога са си представяли такъв безформен и ужасен хаос, в който 
епископствата се държат предимно от невежи магарета, които не познават дори 
основните и задължителни членове на вярата, или понякога от момчета, които току-що 
са били отбити от дойката си; или ако някой е по-учен (макар че това е рядък случай), 
те смятат епископския сан само за титла на величественост и блясък; където 
наставниците на църквите мислят толкова за хранене на църквите, колкото обущарят 
мисли за оране, където всичко е така объркано, дори повече от Вавел, че вече не може 
да се намери никаква истинска следа от бащинско управление. 

14. Моралното поведение на свещениците 

Но ако разгледаме поведението, къде е онази светлина на света, която Христос 
изисква, къде е солта на земята, къде е онази святост, която може да действува като 
постоянна чувствителност? В наши дни няма човешка йерархия, която да е по-известна 
със своя разкош, женственост, лакомия и всякакви видове разврат; в никоя организация 
няма учители, които да са по-умели в мошеничество, измама, предателство и 
вероломство; никъде няма повече умения или безочие в злотворството, да не говорим 
за чувственост, гордост, алчност и жестокост. Като гледа тези неща, светът е така 
отвратен, че няма опасност да съм преувеличил нещо. Ще кажа едно нещо, което дори 
и те самите не могат да отрекат: Сред епископите няма нито един, а сред енорийските 
свещеници няма и един на хиляда, който, ако се издаде присъда за неговото поведение 
според древните канони, не би заслужил да бъде отлъчен, или поне свален от поста си. 
Казвам нещо, което ще изглежда почти невероятно, толкова изцяло е била изоставена 
древната дисциплина, която е налагала строг надзор над нравите на свещениците; но 
това е истината. Нека онези, които служат под знамето и властта на римския престол 
сега да излязат и да се хвалят с тяхната свещена йерархия. Сигурно е, че това, което те 
имат, не е нито от Христос, нито от Неговите апостоли, нито от бащите, нито от 
Ранната Църква. 

15. Дяконите 

Нека сега дяконите да излязат напред и да покажат своето най-свято 
разпределяне на църковните блага (виж. Глава 19, р. 32). Макар че техните дякони 
въобще не биват избирани за тази цел, защото единственото задължение, което се 



поставя върху тях, е да служат при олтара, да четат Евангелието, или да пеят и да 
извършват не знам какви си произволни действия. Нищо не се казва за милостинята, 
нищо за грижата за бедните, нищо за всички функции, които те едно време са 
изпълнявали. Говоря за самата институция; защото ако гледаме това, което правят, 
тяхното всъщност не е служение, а само стъпка към свещеничеството. В едно нещо, 
онези, които заемат поста на дякони в литургията, показват един празен образ на 
древността, защото събират даренията преди посвещението. Но древната практика е 
била преди общението на Вечерята верните да се целуват един друг и да принасят 
дарения на олтара; и така заявяват своята любов, първо чрез символ, а после чрез 
действие на благодеяние. Дяконът, който е настойник на бедните, е получавал 
даденото, за да го разпредели. Днес тези дарения не идват въобще при бедните. 
Следователно, тези хора заблуждават Църквата с това лъжливо дяконство. Със 
сигурност в това те нямат нищо, което да прилича на апостолската наредба или на 
древната практика. Те са прехвърлили на друго място разпределянето на благата, и така 
са го подредили, че човек не може да си представи нещо по-безредно. Защото както 
след убийството на жертвите грабителите разделят плячката, така тези хора, след като 
са заглушили светлината на Божието Слово, и по този начин са умъртвили Църквата, си 
въобразяват, че това, което е посветено на благочестиви цели, е поставено там за 
плячка и грабене. Така те правят разделянето, като всеки граби за себе си колкото може 
повече. 

16. Разпределянето на църковните приходи 

Всички тези древни методи, които обяснихме, не само са нарушени, но и са 
напълно отменени и премахнати. Главната част от плячката отива при епископите и 
градските презвитери, които, като се обогатят по този начин, се превръщат в 
свещеници. Това, че подялбата е обикновено боричкане, е очевидно от това, че до ден 
днешен те се съдят за дяловете. Какъвто и да е резултатът, решението е такова, че от 
всички блага на Църквата нито една стотинка не отива за бедните, на които 
принадлежи почти половината. Каноните изрично им присъждат една четвърт, докато 
друга една четвърт определят за епископите, за да я изразходват за гостоприемство и 
други служения на братолюбие. Не казвам нищо за това какво свещениците трябва да 
правят с техните дялове или за целите, за които трябва да ги използват, защото ясно 
показахме, че това, което е отделено за църкви, сгради и други разноски, трябва да се 
дава на бедните във време на нужда. Аз питам, ако те имаха поне една искра страх от 
Бога в своите сърца, биха ли могли да понесат угризенията на съвестта, че цялата им 
храна и облекло са следствие от кражба, и дори от светотатство? Но тъй като те не се 
трогват от Божия съд, би трябвало поне да разсъдят, че онези, които се опитват да 
убедят, че устройството на тяхната Църква е толкова красиво и добре уредено, както 
имат навика да се хвалят, са хора надарени с разум и мислене. Нека накратко да 
отговорят дали дяконатът е позволение за грабежи и кражби. Ако отрекат това, ще 
бъдат принудени да признаят, че сред тях не е останал никакъв дяконат, тъй като 
цялото управление на техните църковни ресурси е било открито превърнато в 
светотатствено ограбване. 

17. Лъжлив и истински блясък на Църквата 

Но тук те използват една много красива лъжа, защото казват, че това 
великолепие запазва достойнството на Църквата. И някои от тяхната секта са толкова 
безочливи, че се осмеляват открито да се хвалят, че само така се изпълняват 



пророчествата, в които древните пророци описват блясъка на Христовото царство, 
където святото събрание е изявено в царски одежди, че не е без причина това, че Бог е 
дал следните обещания на Своята Църква: “Ще му се поклонят всичките царе, всичките 
народи ще му слугуват” (Пс. 72:11). “Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; 
облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде” (Ис. 52:1). “Те всички ще 
дойдат от Сава; злато и темян ще донесат, и ще прогласят хваленията Господни. 
Всичките кидарски стада ще се съберат при тебе” (Ис. 60:6, 7). Страхувам се, че би 
изглеждало детинско да отделям много място за опровергаване на тази измама. Не 
желая да говоря ненужни думи; питам, обаче, ако някой евреин изопачи тези текстове, 
какъв отговор ще му дадат? Биха опровергали неговата глупост да прави плътско и 
светско приложение на духовни неща за Христос и Неговото духовно царство. Защото 
знаем, че под образите на земни предмети пророците са ни очертали небесната слава, 
която трябва да свети в Църквата. Защото в благословенията, които тези думи буквално 
изразяват, Църквата е била най-малко изобилствуваща по времето на апостолите; и все 
пак всички признават, че точно тогава силата на Христовото царство е била най-
процъфтяваща. Тогава какъв е смисълът на горните текстове? Че всяко нещо, което е 
скъпоценно, възвишено и прославено, трябва да бъде покорено на Господа. Колкото до 
това, че се казва изрично за царете, че ще се покорят на Христос, че ще поставят своите 
корони в краката Му, че ще посветят своите ресурси на Църквата, кога е било това по-
истинно и по-пълно изявено, отколкото когато Теодосий, захвърляйки пурпурната 
мантия и оставяйки имперския жезъл, като човек от народа се смири пред Бога и 
Църквата в тържествено покаяние? Или когато той и други благочестиви владетели 
направиха своя грижа и стремеж да запазят чистото учение в Църквата, да подкрепят и 
защитават учителите на здравото учение? Но тогава свещениците не са блаженствували 
в прекомерно богатство, което достатъчно е засвидетелствувано от това единствено 
изречение на Аквилейския събор, ръководен от Амвросий, “Бедността на Господните 
свещеници е слава.” Сигурно е, че епископите тогава са имали някакви средства, чрез 
които да направят явна славата на Църквата, ако са ги смятали за истинска украса на 
Църквата. Но като са знаели, че нищо не е по-противно на дълга на пасторите от това да 
се наслаждават на лакомствата на масата, на бляскави дрехи, многобройна прислуга и 
великолепни дворци, те са развивали и следвали смирението и скромността, и дори 
бедността, която Христос е осветил сред Своите служители. 

18. Измамническо и честно изразходване на църковните средства 

Но за да не бъдем досадни, нека отново накратко да обобщим и да покажем 
доколко това днешно разпределяне, или по-скоро прахосване, на църковните блага се 
различава от истинския дяконат, който Божието Слово препоръчва и ранната Църква е 
спазвала (Книга 1, Глава 11, р. 7, 13; Книга 3, Глава 20, р. 30; по-горе, Глава 4, р. 8). 
Казвам, че това, което се използва за украса на църквите, е изхарчено неправилно, ако 
не е съпътствувано с онази умереност, която се изисква от самото естество на святите 
неща, и която апостолите и другите бащи изискват, както чрез заповед, така и чрез 
личен пример. Но виждаме ли нещо такова в църквите в наши дни? Всичко, което е в 
съгласие с обикновената прилична умереност, да не говорим за онова древно 
въздържание, бива отхвърлено. Нищо не доставя удоволствие освен онова, което вони 
на съвременния разкош и извратеност. Между другото, толкова са далеч те от 
поемането на грижи за живите храмове, че по-скоро биха позволил хиляди бедни да 
погинат, отколкото да претопят и най-малкия потир или поднос за да им помогнат в 
техните нужди. За да не се изглежда, че сам определям такива сурови присъди, само ще 
попитам благочестивия читател да размисли какво биха казали Екзуперий, епископ на 



Тулуза, когото споменахме, или Акаций, или Амвросий, или някой друг, ако 
възкръснат от мъртвите? Определено, докато нуждите на бедните са толкова големи, те 
не биха определили използването на техните средства да тези нужди като излишно; да 
не говорим, че дори да нямаше бедни, използването на средствата днес отива за цели, 
които са вредни в много отношения и полезни в нито едно. 

Но аз не се позовавам на човешките нужди. Тези блага са били посветени на 
Христос, и трябва да бъдат разпределяни според Неговата воля. Но те напразно се 
опитват да кажат, че това, което са прахосали противно на заповедите на Христос, е 
изразходвано за Христос, макар че да си признаем, всички тези разноски не са покрити 
напълно от обичайните приходи на църквите. Никое епископство не е толкова богато, 
никое абатство не е толкова производително, накратко, никои бенефиси не са толкова 
многобройни и изобилни, че да бъдат достатъчни за лакомията на свещениците. Но 
макар да жалят самите себе си, те чрез суеверие подбуждат хората да дават това, което 
би трябвало да бъде разпределяно на бедните, в изграждане на храмове, издигане на 
статуи, купуване на съдове и на скъпи одежди. Така в тази бездна потъват 
всекидневните дарения. 

19. Църковните имоти и власт 

За приходите, които те придобиват от земите и собствеността, какво друго да 
кажа освен онова, което вече казах, и което е явно пред очите на всички? Виждаме с 
каква вярност най-големият дял бива управляван от онези, които се наричат епископи и 
игумени. Каква лудост е да търсим някакъв църковен ред тук! Прилично ли е онези, 
чийто живот би трябвало да бъде отличителен пример на скромност, умереност, 
въздържаност и смирение, да се съревновават с князете с броя на прислугата си, 
блясъка на жилищата си, с изтънчеността на облеклото и яденето? Може ли нещо да 
бъде по-противно на дълга на онези, на които вечната и ненарушима Божия наредба 
забранява да копнеят за мръсна печалба, и заповядва да се задоволяват с проста храна, 
не само да си присвояват села и замъци, но също да нахлуват в големи провинции и 
дори да се домогват до самата империя? Ако те презират Божието Слово, какъв отговор 
ще дадат на каноните на древните събори, които постановяват епископът да има малко 
жилище недалеч от църквата, скромна маса и мебели (Conc. Carth. cap. 14, 15)? Какъв 
отговор ще дадат на решението на Аквилейския събор, в което бедността на 
Господните свещеници е наречена “славна”? Защото те вероятно биха отхвърлили като 
твърде сурова заповедта на Йером към Непоциан да приема бедни и чужденци на 
своята маса, и чрез тях да приема като гост самия Христос. Той незабавно добавя нещо, 
което те биха се срамували да признаят, а именно, че славата на епископа е да се грижи 
за издръжката на бедните, че позор за свещениците е да се стремят към богатства. Те не 
биха могли да признаят това без да се покрият с позор. Но няма нужда да ги 
притискаме толкова силно, тъй като всичко, което искахме да направим, е да покажем, 
че законната институция на дяконите отдавна е била премахната, за да не се хвалят вече 
с тази институция и да препоръчват своята църква. Мисля, че напълно доказахме това. 

   



Глава Шеста 

6. ВЪРХОВЕНСТВОТО НА РИМСКИЯ ПРЕСТОЛ. 

Частите на тази глава са: 

I. Въпрос и опровержение на аргумент относно 
върховенството на римския понтиф, извлечен от Стария 
Завет, р. 1, 2.  

II. Отговор на различни аргументи в подкрепа на Папството, 
основани върху думите, “Ти си Петър” и т.н., р. 3-17.  

Раздели. 

1. Кратко резюме. Защо досега не е споменат въпросът за върховенството. 
Папистите го представят като свръзката на единството на Църквата. Тръгвайки 
от тази аксиома, те започват за обсъждат своята йерархия.  

2. Въпрос. Опит за доказателство от служението на Първосвещеника при юдеите. 
Два отговора.  

3. Аргументи за върховенството от Новия Завет. Два отговора.  
4. Друг отговор. Ключовете са дадени както на Петър, така и на другите Апостоли. 

Отговор на други два аргумента чрез текстове от Киприан и Августин.  
5. Отговор на друг аргумент.  
6. Отговор на аргумента, че Църквата е основана върху Петър, защото е казано, 

“На тази канара ще изградя Моята Църква.”  
7. Потвърждение на отговора чрез текстове от Писанието.  
8. Дори да допуснем, че Петър е имал някакво превъзходство, това не е 

доказателство за върховенството на римския понтиф. Отговор на други 
аргументи.  

9. Разграничение между държавно и църковно управление. Единствен Христос е 
Глава на Църквата. Отговор на аргумента, че все пак има институционална 
глава.  

10. Павел, като описва Църквата, не споменава за такава институционална глава.  
11. Дори Петър да е бил институционална глава, от това не следва, че и папата е 

такъв. Аргумент, основан върху това, че Павел е живял и умрял в Рим.  
12. За хипотезата на папистите, че върховенството принадлежи на Антиохийската 

църква.  
13. Нелепостта на папистката хипотеза.  
14. Петър не е бил римски епископ.  
15. Продължение на този въпрос.  
16. Аргумент, че единството на Църквата не може да се поддържа без върховна 

глава на земята. Отговор, показващ защо в ранните времена се е отдавала голяма 
почит на римския престол.  

17. Възгледът в ранните времена за единството на Църквата. Никакво върховенство 
не се приписва на римската църква. Единствен Христос е смятан за Глава на 
Вселенската Църква.  

(Опровержение на предразсъдъците относно върховенството на Петър, 1-7) 
1. Изискването за покорство към Рим 



Дотук разгледахме църковния ред, който е съществувал в управлението на 
ранната Църква; но след това е бил извратен с течение на времето, все повече 
покваряван, сега в папската църква е запазил само названието, и всъщност е само 
маска, така че сравнението ще даде възможност на благочестивия читател да отсъди 
каква е тази църква, за отделянето от която ние сме обвинявани в отцепничество. 

Но най-главния проблем, а именно върховенството на римския престол, от което 
те се опитват да докажат, че Вселенската Църква се намира единствено при тях, не все 
още не сме засегнали, защото то не произтича нито от Христовата наредба, нито от 
практиката на Ранната Църква, както са другите части, за които показахме, че макар да 
произхождат от древността, с течение на времето са били изродени, и дори са приели 
съвсем нова форма. 

Но те все пак се опитват да убедят света, че главната и единствена свръзка на 
църковно единство е да се прилепим до римския престол и да му се покоряваме. Тоест, 
опората, на която те се държат, когато искат да ни лишат от Църквата и да я припишат 
на себе си, е, че те държат главата, от което зависи единството на Църквата, и без която 
всичко неизбежно ще се разкъса и разпадне на парчета. Защото те смятат, че ако не се 
подчини на римския престол като своя глава, Църквата е някакъв осакатен труп. Затова, 
когато спорят относно своята йерархия, те винаги тръгват с тази аксиома: Римският 
понтиф (като наместник на Христос, Който е Глава на Църквата) управлява вместо 
Него вселенската Църква, и Църквата не е правомерно учредена, ако този престол не 
държи върховната власт над всички други. Затова трябва да разгледаме това твърдение, 
за да не пропуснем нищо, което е свързано с правилното управление на Църквата. 

2. Служението на първосвещеника в Стария Завет не може да се привежда 
като свидетелство за върховенството на папата 

Тогава въпросът може да бъде зададен по този начин: Необходимо ли е за 
истинския йерархичен ред (както те го наричат), или за църковния ред, един престол да 
превъзхожда другите по достойнство и власт, така че да бъде глава на цялото тяло? Ние 
подчиняваме Църквата на неправедни закони, ако налагаме върху нея това задължение 
без изискване от Божието Слово. Следователно, ако нашите противници искат да 
докажат това, което твърдят, първо би било уместно да ни покажат как тази наредба е 
була установена от Христос. 

За тази цел те се позовават на служението на първосвещеника под Закона и 
върховната власт, която Бог е определил в Ерусалим. Но отговорът на това е лесен, и 
дори има много отговори, ако един не ги задоволява. Първо, никаква причина не ни 
задължава да разширяваме за целия свят това, което е било полезно за един народ; 
случаите на един народ и на целия свят са напълно различни. Тъй като евреите бяха 
обградени отвсякъде от идолопоклонници, Бог определи престола на Своето 
поклонение в едно централно място в земята, за да не бъдат отвличани от различни 
религии; там Той назначи един свещеник, към когото всички да гледат, за да могат да 
бъдат запазени в единство. Но сега, когато истинската религия е разпространена по 
целия свят, кой не вижда, че е напълно нелепо да се дава управлението на Изтока и 
Запада на един единствен човек? 

Това е същото като да се твърди, че целият свят трябва да бъде управляван от 
един управител, само защото една област няма няколко управители. Но има и още една 



причина защо тази институция не трябва да се смята за пример. Всеки знае, че 
първосвещеникът беше преобраз на Христос; сега, когато свещеничеството е 
прехвърлено, това право също трябва да бъде прехвърлено. Тогава на кого е било 
прехвърлено? Определено не на папата, както той се осмелява нагло да се хвали, като 
си приписва тази титла, а на Христос, Който не дава тази почит на друг, тъй като 
единствен притежава това служение без наместник или наследник. Защото това 
свещеничество се състои не само в учението, но и в умилостивението, което Христос 
извърши чрез Своята смърт, и в ходатайството, което Той сега извършва пред Бащата. 

3. Думите на Исус към Петър не установяват това господство в църквата 

Следователно, те нямат право да ни налагат като вечен закон този пример, който 
очевидно е бил временен. 

В Новия Завет няма нищо, което те могат да приведат в потвърждение на своя 
възглед, освен че се казва, “Ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква” 
(Мат. 16:18). И отново, “Симоне Ионов, обичаш ли Ме? . . . Паси агънцата Ми.” (Йоан 
21:15). 

Но за да дадат сила на тези доказателства, те първо трябва да покажат, че на 
този, на когото е заповядано да пасе стадото на Христос, му е дадена власт над всички 
църкви, и че да връзва и да развързва означава именно да владее над целия свят. 

Но както Петър е получил заповед от Господа, така той увещава всички други 
презвитери да хранят Църквата (1 Пет. 5:2). От това можем да заключим, че чрез 
думите на Христос на Петър не е дадено нищо повече от това, което е дадено и на 
другите, или че правото, което Петър е приел, той е предал също и на другите. Но за да 
не спорим безцелно, на друго място имаме от устата на самия Христос ясно изложение 
на това какво означава да връзваме и развързваме. Това е само да запазваме и да 
прощаваме греховете (Йоан 20:23). Начинът на връзване и развързване е обяснен в 
цялото Писание; но особено в онзи текст, където Павел заявява, че служителите на 
Благовестието са упълномощени да примиряват хората с Бога, и в същото време да 
налагат дисциплина на онези, които отхвърлят ползите от това (2 Кор. 5:18; 10:16). 

4. Извратени претенции относно ключовете 

На друго място бегло споменах колко неприлично те извращават текстовете за 
връзването и развързването, и по-долу ще го обясня по-пълно. Засега може би си 
заслужава просто да видим какво извличат те от известния отговор на нашият Спасител 
към Петър. Той му обещава ключовете на небесното царство и казва, че каквото върже 
на земята, ще бъде вързано на небесата (Мат. 16:19). Веднага щом се съгласим относно 
значението на “ключовете” и начина на връзване, всеки спор ще изчезне. Защото папата 
съзнателно пренебрегва това служение, възложено на апостолите, което, като е 
изпълнено с трудности и страдания, ще го лиши от неговите богатства без да му даде 
никаква печалба. 

Тъй като небето е отворено за нас чрез учението на Благовестието, чрез умела 
метафора това учение бива наречено “ключове.” И отново, единственият начин, по 
който хората биват връзвани и развързвани, е в единия случай като биват примирени с 
Бога във вяра, а в другия като бъдат по-здраво връзвани в неверие. Ако това беше 



всичко, което папата си приписва, вярвам, че нямаше да има никой, който да спори с 
него или въобще да повдига въпроса. 

Но тъй като това изпълнено с труд и много непривлекателно наследство в 
никакъв случай не е приятно на папата, възниква веднага спор относно какво точно 
Христос обеща на Петър. От самото естество на случая аз заключавам, че това не 
означава нищо повече от достойнството, което не може да бъде отделено от товара на 
апостолското служение. Защото ако приемем определението, което дадох (а то не може 
да бъде отхвърлено без с това да се прояви безочие), на Петър не е дадено нищо 
различно от това, което не е дадено и на неговите съработници. Всяко друго тълкуване 
ще означава не само несправедливост към тях, но ще бъде ощетено самото величие на 
учението. 

Те възразяват: Но какво ще спечелите като удряте срещу този камък? 
Единственият извод, до който може да се достигне, е, че тъй като на всички апостоли е 
заповядано проповядването на едно и също Благовестие, така властта да връзват и 
развързват е дадена еднакво на всички. Христос (казват те) определи Петър за княз над 
цялата Църква, когато му обеща да му даде ключовете. Но това, което Той обеща на 
единия, на друго място даде на всичките, като че ли са една ръка. Ако същото право, 
което Той даде на един, е дадено на всички, по какъв начин единият може да 
превъзхожда своите колеги? То ги превъзхожда (казват те) в това, че получава и като 
част от цялото, и лично за себе си това, което на другите се дава само като част от 
цялото. Какво ако кажа заедно с Киприан и Августин, че Христос направи това не за да 
предпочете един пред друг, а за да заповяда единството на Своята Църква? Защото 
Киприан казва следното: “В личността на един човек Той даде ключовете на всички, за 
да обозначи единството на всички; следователно, останалите са равностойни на Петър, 
удостоено с равно участие в почест и власт, но началото е дадено в един човек, за да се 
покаже, че Христовата Църква е една” (Cyprian, de Simplic. Praelat.). Думите на 
Августин са: “Ако в Петър не се криеше тайната на Църквата, нашият Господ не би му 
казал, Ще ти дам ключовете. Защото ако това е казано на Петър, Църквата не 
притежава ключовете; но ако Църквата ги притежава, тогава в получаването на 
ключовете Петър представлява цялата Църква” (August. Hom. in Joann. 50). И отново, 
“Всички бяха попитани, но само Петър отговори, Ти си Христос; и на него му се каза, 
Ще ти дам ключовете; като че ли той единствен е приел власт да връзва и да развързва; 
а всъщност той говори от името на всички, и получи заедно с всички, като 
представител на единството. Един прие, защото има единство във всички” (Hom. 124). 

5. На Петър е дадена почест, не власт 

Но никъде не четем да се казва на друг човек същото: “Ти си Петър и на тая 
канара ще съградя Моята църква” (Мат. 16:18); като че ли Христос твърди за Петър 
нещо различно от това, което Павел и дори самият Петър твърдят за всички християни 
(Еф. 2:20; 1 Пет. 2:5). Единият описва Христос като главен краеъгълен камък, върху 
когото се изграждат всички, които израстват в свят храм за Господа; другият ни описва 
като живи камъни, които са основани на този избран и скъпоценен камък, и като сме 
така свързани и събрани, сме съединени с нашия Бог и един с друг. Петър (казват те) 
бил над другите, защото специално му е дадено името. Аз с готовност ще призная на 
Петър честта да бъде поставен сред първите в зданието на Църквата, или (ако те 
предпочитат) да бъде първи сред верните; но няма да им позволя от това да заключават, 
че той има върховенство над другите. Защото какво заключение може да бъде това? 



Петър превъзхожда другите в пламенна ревност за учението и в благородство, и 
следователно той бил имал власт над тях; като че ли не можем с по-голяма 
правдоподобност да заключим, че Андрей превъзхожда Петър в йерархията, защото е 
преди него и лично го е довел при Христос (Йоан 1:40, 42); но ще се въздържа от това. 
Нека Петър да е първи, но все пак има голяма разлика между честта на положението и 
притежаването на власт. Виждаме, че Апостолите обикновено са оставяли на Петър да 
говори в събранията, и в известна степен да има предимство в общение, увещаване, 
наставление, но никъде не четем нещо за власт. 

6. Едната основа 

Макар че все още не сме стигнали до тази част на разглеждането, засега само ще 
отбележа колко празно спорят онези, които от самото име на Петър се опитват да 
намерят подкрепа за управляваща власт над цялата Църква. Защото старото увъртане, 
което първоначално е било използвано, а именно, че Църквата била основана върху 
Петър, защото се казва, “. . . на тази канара. . .” не заслужава внимание, да не говорим 
за опровержение. Някои от Бащите го били обяснявали така! Но когато цялото Писание 
противоречи на това обяснение, защо техният авторитет се противопоставя на Бога? 
Защо въобще спорим относно смисъла на тези думи, като че ли са неясни или смътни, 
когато нищо не може да бъде по-ясно и сигурно? Петър изповядва от свое име и от 
името на братята, че Христос е Божият Син (Мат. 16:16). На тази канара Христос 
изгражда Своята Църква, защото това е единствената основа; както Павел казва, 
“Никой не може да положи друга основа, освен положената” (1 Кор. 3:11). 
Следователно тук аз отричам авторитета на Бащите не защото нямам текстове от тях да 
докажа това, което казвам, макар да искам да ги цитирам; но както отбелязах, не желая 
да отегчавам моите читатели като споря по толкова ясен въпрос, особено след като 
предметът отдавна е бил напълно разгледан и обяснен от нашите писатели. 

7. Мястото на Петър сред апостолите според разказа на Писанието 

И все пак, наистина, нищо не може да реши този въпрос по-добре от Писанието, 
ако сравняваме всички текстове, в които се казва какво служение и власт е имал Петър 
сред апостолите, как е действувал сред тях, как е бил приеман от тях (Деян. 15:7). 
Прегледайте тези текстове, и най-много да откриете, че Петър е бил един от 
дванадесетте, равностоен и съработник на тях, не техен господар. Наистина, когато 
трябва да се свърши нещо, той представя въпросите пред събора, и дава съвети за това, 
което е необходимо, но в същото време изслушва другите, като не само има дава 
възможност да изразят своите възгледи, но същ им позволява да решават; и когато те са 
решили, той следва и се подчинява. Когато пише на пасторите, той не заповядва 
властно като началник, а ги прави свои съработници, и любезно ги съветва като 
равнопоставен (1 Пет. 5:1). Когато бива обвинен, че е влязъл в езически дом, макар 
обвинението да е неоснователно, той отговаря и оправдава себе си (Деян. 11:3). Когато 
неговите съработници му заповядват да отиде с Йоан в Самария, той не отказва (Деян. 
8:14). Като го изпращат, с това апостолите показват, че по никакъв начин не го смятат 
за началник, а той, като се подчинява и приема посланичеството, което му е възложено, 
признава, че е равнопоставен с тях и няма власт над тях. 

Но дори никой от тези факти да не съществуваше, само Посланието към 
Галатяните лесно би премахнало всяко съмнение, тъй като там има две глави, в които 
всичко, за което Павел спори, е, че по отношение на почитта на апостолството, той е 



равен на Петър (Гал. 1:18; 2:8). Затова той заявява, че е отишъл при Петър не за да 
заяви своето подчинение, а само за да направи явно на всички тяхното единодушие 
относно учението; че самият Петър не е искал такова подчинение, а му е подал десница 
на общение, за да бъдат съработници на лозето; че му е дадена не по-малка благодат 
сред езичниците от тази на Петър сред юдеите; и накрая, че Петър, когато не е 
действувал в пълна вяра, е бил укорен от него и се е покорил на укора (Гал. 2:11-14). 
Всички тези неща правят явно, че или е имало равенство между Павел и Петър, или 
поне че Петър е нямал повече власт над другите, отколкото те са имали над него. Както 
казах, Павел умело показва това, за да не може никой да приписва върховенство над 
него по отношение на апостолството на Петър или Йоан, които са негови съработници, 
не господари. 

(Едноличната власт в Църквата принадлежи само на Христос, 8-10) 
8. Църквата не може да има еднолична човешка власт 

Но дори да им дам това, което те искат по отношение на Петър, а именно, че той 
е бил главен сред апостолите и превъзхожда другите в достойнство, няма основание да 
правим универсално правило от един специален пример, или да изкривяваме единичен 
факт във вечно постановление, като виждаме, че двете неща са напълно различни. Сред 
апостолите един е бил главен само защото са били малко на брой. Ако един човек е 
началник на дванадесет, от това следва ли, че един човек трябва да началствува над сто 
хиляди? Няма нищо странно в това, че дванадесетте са имали един, който да насочва 
всички. Естеството признава и човешкият ум изисква във всяко събрание, макар всички 
да са равни по власт, да има един като ръководител, към когото другите да се отнасят. 
Няма сенат без консул, няма съдебен състав без председател или секретар, няма колеж 
без ректор, няма дружество без началник. Така няма никаква нелепост в това да 
признаем, че апостолите са възложили такова върховенство на Петър. 

Но уредба, която е ефективна сред малцина, не трябва да се прехвърля веднага 
на целия свят, който никой човек сам не може да управлява. Но (казват те) се виждало, 
че в природата, както като цяло, така и във всяка от нейните части, има един върховен 
началник. Изгодно им е да извличат доказателство за това от жеравите и пчелите, които 
винаги се поставят под ръководството на един, не на няколко. Аз признавам примерите, 
които те привеждат; но дали пчелите от целия свят се събират на едно място за да 
изберат една царица? Всяка царица се задоволява със своя си кошер. Така също и сред 
жеравите, всяко ято си има своя цар. Какво могат да докажат те от това, освен че всяка 
църква трябва да има свой си епископ? Те се позовават на примера с държавите, 
цитирайки от Омир, “ουκ αγαθον πολυκοιρανιη,” “управлението от много хора не е 
добро”; и други текстове от езически автори в подкрепа на едноличната власт. 
Отговорът е лесен. Нито Омировият Одисей, нито другите хвалят едноличната власт 
като един човек да управлява целия свят; но те очевидно казват, че едно царство не 
може да има двама царе, и че империята, както един от тях го казва (Lucan. Lib. 1), не 
може да търпи съдружници. 

9. Властта на Христос не може да се предава 

Но дори да е така, както те го искат (макар да е напълно нелепо), че би било 
добро и полезно за целия свят да под една еднолична власт, с това няма да призная, че 
същото нещо трябва да стане в управлението на Църквата. Нейната единствена Глава е 
Христос, под Чието управление ние всички сме съединени един с друг, според този ред 



и управление, които Той самият е заповядал. Следователно те нанасят нечувана обида 
на Христос, когато с това основание искат един човек да владее над цялата Църква, 
като виждаме, че Църквата никога няма да остане без Глава, “Христос, от Когото 
цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според 
съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото” (Еф. 4:15, 
16). Виждаме как всички хора без изключение са поставени в тялото, докато честта и 
името на Глава е оставено само на Христос. Виждаме как на всеки член е дадена 
определена мярка, ограничена функция, докато и съвършенството на благодатта, и 
върховната власт на управлението остават единствено в Христос. 

Запознат съм със заядливото възражение, което те имат навика да натрапват, а 
именно, че Христос правилно е наречен единствена Глава, защото Той единствен 
царува от Своята власт и от Своето име; но в това няма нищо, което да попречи под 
Него да има това, което те наричат друга институционална глава, и да действува като 
Негов наместник. Но това заяждане не им носи полза, докато преди това не покажат как 
това служение е било наредено от Христос. Защото апостолът учи, че цялото 
подуправление е разпределено сред членовете, докато властта произтича от една 
небесна Глава (Еф. 4:16); или ако искат да им го кажа по-ясно, тъй като Писанието 
свидетелствува, че Христос е Главата, и приписва тази почест единствено на Него, тя 
не трябва да бъде прехвърляна на друг човек освен на онзи, когото самият Христос 
направи Свой наместник. Но не само няма текст с такъв смисъл, но то може също да 
бъде изобилно опровергано с много стихове (Еф. 1:22; 4:15; 5:23; Кол. 1:18; 2:10). 

10. Единство в Христос, не в човешки едноличен владетел 

Павел понякога изобразява живописно Църквата, но никога не споменава 
единствена глава. Обратното, от неговото описание можем да заключим, че това е 
противно на Христовата наредба. Чрез Своето възнесение Христос отне от нас Своето 
видимо присъствие, но се възнесе за да изпълни всичко; следователно, сега Той 
присъствува в Църквата и винаги ще присъствува. Когато Павел иска да покаже начина, 
по който Христос се изявява, той насочва нашето внимание към служенията, които 
Христос използва: “На всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което 
Христос ни е дал. . . . И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък 
благовестители, а други пастири и учители” (Еф. 4:7, 11). Защо не казва, че един владее 
над всички, за да бъде Негов наместник? Ако беше вярно, текстът конкретно щеше да 
го изисква, и със сигурност то нямаше да бъде пропуснато. Христос, казва той, 
присъствува с нас. Как? Чрез служението на хора, които Той е определил да управляват 
Църквата. Защо да не е една институционална глава, назначена за Негова наместник? 
Той говори за единство, но то е в Бога и във вярата в Христос. Той не приписва нищо 
на хората освен общо служение, и специално място на всеки човек. Тогава защо като 
препоръчва единството, след като казва, “едно тяло и един Дух, както и бяхте 
призовани към една надежда на званието ви; един Господ, една вяра, едно кръщение” 
(Еф. 4:4-5), той не добавя веднага, един Върховен Понтиф да запази Църквата в 
единство? Нищо не би било по-уместно да се каже тук, ако наистина беше така. Нека да 
размишляваме прилежно над този текст, и няма да има съмнение, че Павел тук е имал 
намерени да даде пълно представяне на това свещено и църковно управление, на което 
потомството дава названието “йерархия.” Той не само не поставя едноличната власт 
сред служенията, но дори показва, че няма такава. Също не може да има съмнение, че 
той иска да изрази начина на свръзка, чрез който вярващите са съединени с Главата 
Христос. Там той не само не споменава институционална глава, но и приписва 



конкретно действие на всеки от членовете, според мярката на благодатта, разпределена 
на всички. Нито има някакво основание за тънки философски сравнения между 
небесната и земната йерархия. Защото не е безопасно да бъдем прекомерно мъдри по 
отношение на първото, а при установяване на второто единственият пример, който 
трябва да следваме, е този, който нашият Господ сам е очертал в Своето Слово. 

(Признанието, че Питър е бил епископ в Рим, не установява вечното 
върховенство на Рим, 11-13) 
11. Дори самият Петър да е имал върховенство, Рим не може да претендира за него 

Сега ще им направя и още една отстъпка, която те никога няма да получат от 
хора със здрав разум, а именно, че върховенството на Църквата е било поставено в 
Петър, с цел да остане завинаги чрез вечно наследяване. Но как могат да докажат, че 
неговият престол е бил поставен в Рим, та който стане епископ на този град, да владее 
над целия свят? На какво основание те приписват това достойнство на конкретно място, 
когато то е дадено без никакво споменаване на място? Петър, казват те, е живял и 
умрял в Рим. А какво направи самият Христос? Той не разпредели ли епископските 
служения докато беше жив, и завърши служението на свещеничество като умря в 
Ерусалим? Началникът на всички пастори, главният Пастир, Главата на Църквата, не 
може да осигури почит на дадено място, но Петър, който е толкова по-нисш от Него, 
може! Това не е ли по-зле от детско бърборене? Христос предаде честта на 
върховенството на Петър. Престолът на Петър беше в Рим, следователно, той е 
установил своето върховенство там. По този начин древните израилтяни би трябвало да 
положат престола на върховната власт в пустинята, където Мойсей, главният учител и 
началник на пророците, изпълни своето служение и умря. 

12. Въображаемо прехвърляне на върховенството от Антиохия 

Но нека да видим тяхната възхитителна логика. Петър, казват те, е бил първи 
сред апостолите; следователно, църквата, в която е бил, трябва да има тази привилегия. 
Но къде е бил първо той? В Антиохия, казват те. Следователно, Антиохийската църква 
по право има върховенството. Те признават, че едно време тя е била първа, но че Петър, 
като я е напуснал, е пренесъл в Рим почитта, която е носел със себе си. Защото има 
запазено писмо от името на папа Марцелий към презвитерите на Антиохия, в което той 
казва, “В началото престолът на Петър беше при вас, но след това по заповед на 
Господа е пренесен тук.” Така Антиохийската църква, която едно време е била първа, 
се е подчинила на римския престол. Но чрез какво пророчество този добър човек е 
научил, че Господ така е наредил? Защото ако въпросът трябва да се реши по 
правилния начин, те трябва да кажат дали смятат привилегията за лична, или реална, 
или смесена. Трябва да бъде едно от трите. Ако те кажат, че тя е лична, тогава тя няма 
нищо общо с мястото; ако е реална, тогава след като веднъж е дадена на едно място, тя 
не се губи от смъртта или заминаването на човека остава да твърдят, че е смесена; 
тогава просто отчитане на мястото не е достатъчно, ако също го няма и човекът. Нека 
да изберат което искат, аз направо ще заключа и лесно ще докажа, че Рим няма 
основания да си приписва върховенство. 

13. Властта на другите патриархати 

Но нека да бъде и така. Нека върховенството да е било пренесено (както те 
глупаво си въобразяват) от Антиохия в Рим. Защо Антиохия не е останала втора по 



ранг? Защото ако Рим е първи просто защото Петър е поставил своя престол там в края 
на живота си, кое място трябва да бъде второ, ако не това, където първо е бил неговият 
престол? Как става така, че Александрия превъзхожда Антиохия? Как може църквата 
на един ученик да превъзхожда престола на Петър? Ако църквата заслужава почит 
според достойнството на нейния основател, какво да кажем за други църкви? Павел 
назовава трима човека, които изглежда са стълбове, а именно, Яков, Петър и Йоан (Гал. 
2:9). Ако в чест на Петър се дава първо място на римския престол, не заслужават ли 
второ и трето място църквите в Ефес и Ерусалим, където са били Йоан и Яков? Но в 
древни времена Ерусалим е държал последно място сред патриаршиите, а Ефес не е 
имал дори най-малкото място. Други църкви също са изчезнали, църкви, които Павел е 
основал, и които са били управлявани от апостоли. Престолът на Марко, който е бил 
само един от учениците, е придобил почит. Нека или да признаят, че тази наредба е 
нелепа, или да признаят, че не е винаги вярно, че всяка църква има право на почитта, 
която нейният основател е притежавал. 

(Присъствието на Петър в Рим не е доказано, докато Павловото е отвъд 
всякакво съмнение, 14-15) 
14. За пребиваването на Петър в Рим 

Но не виждам никаква правдоподобност в тяхното твърдение, че Петър е заемал 
епископския престол в Рим. Сигурно е, че твърдението на Евсевий, че той е бил там 
двадесет и пет години, лесно може да се опровергае. Защото от първата и втората глава 
на Галатяните се вижда, че той е бил в Ерусалим около двадесет години след смъртта 
на Христос, а след това е отишъл в Антиохия. Не е сигурно колко време е останал там; 
Григорий изчислява седем години, а Евсевий двадесет и пет години. Но от смъртта на 
нашия Спасител до царуването на Нерон (при което Петър бива умъртвен), има само 
тридесет и седем години. Защото нашият Господ пострада в осемнадесетата година от 
царуването на Тиберий. Ако извадите двадесет години, през които според 
свидетелството на Павел, Петър е живял в Ерусалим, ще останат най-много 
седемнадесет години; и те трябва да бъдат разделени между неговите два епископата. 
Ако е останал дълго време в Антиохия, неговото управление в Рим трябва да е било 
много кратко. Можем да покажем това още по-ясно. Павел пише на Римляните още 
докато е на път за Ерусалим, където бива арестуван и изпратен в Рим (Рим. 15:15, 16). 
Така неговото писмо вероятно е писано четири години преди неговото пристигане в 
Рим. Но все още не се споменава за Петър, а определено би се споменавало, ако по това 
време той е управлявал тази църква. Нещо повече, в края на посланията, където той 
изброява дълъг списък от хора, които трябва да бъдат поздравени, в който се 
предполага, че са включени всички, които той познава, той не казва нищо за Петър. За 
хора със здрав разум няма нужда от дълго и сложно обяснение; самото естество на 
случая и целия предмет на Посланието прогласяват, че той не би пропуснал Петър, ако 
Петър наистина е бил в Рим. 

15. Слабо и неубедително доказателство 

След това Павел бива отведен като затворник в Рим. Лука разказва, че той бива 
приет от братята, но не казва нищо за Петър. От Рим той пише на много църкви. Дори 
изпраща поздрави от определени хора, но даже и с една дума не намеква, че Петър 
също е там по това време. Кой ще повярва, че той не би казал нищо за Петър, ако той е 
бил там? Нещо повече, в Посланието към Филипяните, след като казва, че няма никой, 
който да се грижи за Господното дело така вярно както Тимотей, той се оплаква, че 



“всеки търси своето си” (Фил. 2:20). А към Тимотей отправя още по-скръбно 
оплакване, че никой не е присъствувал на първата му защита, че всички са го 
изоставили (2 Тим. 4:16). Къде е бил Петър тогава? Ако казват, че е бил в Рим, колко 
позорно обвинение отправя Павел срещу него, че е изоставил Благовестието! Защото 
той говори за вярващи, тъй като добавя, “Господ да не им го счита.” Тогава по кое 
време и колко дълго Петър е бил епископ там? Единното мнение на писателите е, че е 
управлявал тази църква до своята смърт. Но тези автори не са единодушни относно 
неговия наследник. Някои казват Лин, други Климент. И разказват множество нелепи 
басни относно един спор между него и Симон Магьосника. Августин също, когато 
разглежда суеверието, не скрива факта, че поради едно необосновано мнение е станало 
обичай в Рим да се пости в деня, когато Петър е спечелил спора срещу Симон 
Магьосника (August. ad Januar. Ep. 2). 

Накратко, събитията от този период са така объркани поради множеството 
мнения, че не трябва да се доверяваме на нито едно нещо, което четем относно него. И 
все пак, от това съгласие на авторите, аз не споря, че той е умрял там, но не мога да 
повярвам, че е бил епископ, особено за дълъг период. Но не приписвам голяма важност 
на неговото умиране там, тъй като Павел свидетелствува, че апостолството на Петър се 
е отнасяло конкретно за юдеите, а апостолството на самия Павел за нас. Следователно, 
за да може тази договорка, която те са имали помежду си, всъщност, за да може да бъде 
твърдо установена сред нас наредбата на Святия Дух, ние трябва да обръщаме повече 
внимание на апостолството на Павел, а не на това на Петър, тъй като Святият Дух, като 
е разпределил различните области между тях, е определил Петър за юдеите, а Павел за 
нас. Следователно, нека романистите да търсят своето върховенство някъде другаде 
освен в Божието Слово, което не им дава никакво основание за техния възглед. 

(Римската църква е била почитана, но не като обединителна власт, 16-17) 
16. Значението на църквата в Рим през най-ранния период 

Нека сега да видим Ранната Църква, за да стане ясно, че опитът на нашите 
противници да се хвалят с нейната подкрепа е също толкова лъжлив и безумен, както и 
опитът им да се опират на свидетелството на Божието Слово. Когато те положат като 
аксиома, че единството на Църквата не може да се поддържа, ако няма върховна власт 
на земята, на която всички членове трябва да се покоряват; и затова Господ е дал 
върховенството на Петър, и след това чрез наследяване на римския престол, за да 
остане там до края, те твърдят, че това винаги е било спазвано в началото. Но тъй като 
те непочтено изкривяват много текстове, ще кажа още от началото, че не отричам, че 
ранните християни единодушно са почитали високо римската църква и са говорели за 
нея с уважение. Смятам, че това се дължи главно на три причини. 

Възгледът, който е преобладавал (не знам защо), че тази църква е била основана 
и учредена чрез служението на Петър, е имал голямо влияние в издигането на нейното 
влияние и власт. Затова в Изтока тя е била определена като апостолически престол, в 
знак на почит. 

Второ, тъй като столицата на империята е била там, и поради това се е приемало, 
че там е имало повече хора отличени в ученост, благоразумие, умения и опит, 
отколкото на другите места, затова са били отчитани тези обстоятелства, за да не би да 
се покаже презрение към известността на града, а също и към далеч по-превъзходните 
Божии дарове. 



Към тези е била добавена и трета причина, когато църквите в Изтока, Гърция и 
Африка са били в постоянни смутове поради различията във възгледите, римската 
църква е била по-спокойна и с по-малко проблеми. На това се е дължал фактът, че 
благочестиви и святи епископи, когато са били сваляни от техните постове, често са 
прибягвали в Рим като убежище или пристанище. Защото тъй като хората в Запада са 
били по-малко остроумни и по-необучени от тези в Азия и Африка, така също по-малко 
са желаели нововъведения. Така се е увеличил много авторитетът на римската църква, 
защото в онези смутни времена тя не е била така смутна като другите, и се е 
придържала по-строго към първоначалното учение, както след малко ще обясним по-
добре. Поради тези три причини, казвам, тя е получавала извънредна почит и е 
получавала отлични свидетелства от древните писатели. 

17. Според учението на ранната Църква, единството на Църквата очевидно не 
се нуждае от вселенски епископ 

Но тъй като на това нашите противници основават своите възгледи за 
върховенство и власт над другите църкви, те, както вече казах, са в сериозна заблуда. За 
да стане това още по-ясно, първо накратко ще покажа какви са възгледите на ранните 
писатели относно това единство, на което те така силно настояват. Като пише към 
Непоциан, след като изброява много примери на единство, Йером се впуска в подробно 
описание на църковната йерархия. Той казва, “Всеки епископ на църква, всеки главен 
презвитер, всеки главен дякон и целият църковен ред зависят от своите си 
ръководители.” Ето един римски презвитер, който говори и препоръчва единство в 
църковната наредба. Защо той въобще не споменава, че всички църкви са свързани с 
една глава като обща свръзка? Нищо не би било по-уместно за споменаване, и не може 
да се каже, че го е пропуснал по невнимание; няма нищо, което той не би споменал с 
по-голямо желание, ако имаше основание за това. Следователно, той без съмнение е 
видял, че истинският път към единството е този, който Киприан възхитително описва с 
тези думи: “Епископатът е една част от цялото, която се държи единна от епископа, а 
Църквата е едно цяло, което се увеличава на брой чрез растежа на плодородието. Както 
има много лъчи на слънцето, но една светлина, много клони на дървото, но един ствол 
държан от своите здрави корени, и както много потоци текат от един извор, и макар 
броят да изглежда неясен поради изобилието на притока, все пак единството се запазва 
цяло в единия извор, така Църквата, изпълнена с Господната светлина, изпраща своите 
лъчи на цялата земя, и все пак е една светлина, която се разпръсва навсякъде без да 
разделя единството на тялото, разширява своите клони по цялата земя и изпраща 
течащи потоци; но пак главата е една и изворът е един” (Cyprian, de Simplic. Praelat.). 
След това той казва, “Невястата на Христос не може да бъде прелюбодейка; тя знае 
един дом, и с целомъдрено смирение пази святостта на едно легло.” Вижте как той 
прави вселенско единствено епископството на Христос, като включва под него цялата 
Църква; вижте как казва, че част от нея се държи единна от онези, които изпълняват 
епископско служение под Неговата власт. Къде е върховенството на римския престол, 
ако цялото епископство остава единствено в Христос, а всеки епископ държи единна 
само част от него? Моята цел в тези бележки е междувременно да покажа на читателя, 
че аксиомата за единството в земната йерархия, която романистите приемат за сигурна 
и несъмнена, е била напълно непозната на ранната Църква. 

   



Глава Седма 

7. ЗА НАЧАЛОТО И ВЪЗХОДА НА РИМСКОТО ПАПСТВО, ДО 
МОМЕНТА, В КОЙТО ТО ДОСТИГА ВИСОТА, ПРИ КОЯТО 
СВОБОДАТА НА ЦЪРКВАТА Е УНИЩОЖЕНА, И ВСЯКО 
ИСТИНСКО УПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕМАХНАТО. 

Има пет части в тази глава: 

I. Началото на Папството е когато на римския епископ е 
дадена и потвърдена патриаршеска власт, първо от 
Никейския Събор, и след това от Халкедонския Събор, но 
това по никакъв начин не е потвърдено от другите 
епископи, р. 1-4.  

II. Римската Църква, като е вземала праведни изгнаници под 
своя закрила, а също и закриляйки нечестиви хора, които са 
прибягвали под нея, е помогнала с това за тайната на 
нечестието, макар че по онова време римският епископ не е 
имал право нито да назначава епископи, нито да порицава и 
да отлъчва, нито правото да свиква Събори, нито правото 
да разглежда жалби, и Григорий осъжда неговата нечестива 
намеса в тези дела, р. 5-13.  

III. След Туринския Събор възникват спорове относно властта 
на митрополитите. Позорна война между патриарсите на 
Рим и Константинопол. Подлият убиец Фока слага край на 
тези схватки под влиянието на Бонифаций, р. 14-18.  

IV. Нечестните хитрости на Бонифаций са последвани от по-
мръсни измами, измислени в по-късни времена, и са 
изрично осъдени от Григорий и Бернар, р. 19-21.  

V. Накрая Папството става завършено във всички свои части 
като престол на Антихриста. Описание на неговата 
безбожност, отвратителна тирания и нечестие, р. 23-30.  

Раздели. 

1. Първа част на главата, в която началото на Папството се приписва на Никейския 
Събор. В последващите Събори ръководят други епископи. По онова време не е 
имало никакъв опит за присвояване на първенство.  

2. Макар че Халкедонският Събор е ръководен от римския епископ, това се дължи 
на особените обстоятелства. На неговите наследници не се дава същото право в 
другите Събори.  

3. Ранните Бащи не са дали титлата “Примат” на римския епископ.  
4. Григорий се е съпротивявал силно на тази титла, когато е била присвоена от 

епископа на Константинопол, и не я е приписвал на себе си.  
5. Втора част на главата, която обяснява тщеславните опити на римския престол да 

си присвои първенството. Приемането на праведни изгнаници. Изслушване на 
жалбите и оплакванията на еретиците. Това тяхно тщеславие е било обидно за 
африканската църква.  

6. Властта на римските епископи да назначават епископи, да свикват събори, да 
решават спорове и т.н. е ограничена до тяхната собствена патриаршия.  



7. Ако те са порицавали други епископи, и те самите са били порицавани от други 
епископи.  

8. Те са нямали право да свикват провинциални събори освен в своите си граници. 
Правото за свикване на вселенски събор е принадлежало единствено на 
императора.  

9. Позоваването на римския престол не е било признавано от други епископи. На 
него са се противопоставяли епископите на Франция и Африка. Разкриване на 
безсрамието и лъжите на римския понтиф.  

10. Доказателство от историята, че римската църква е нямала власт над други 
църкви.  

11. Заповедните послания не могат да подкрепят тази присвоена власт.  
12. Властта на римския епископ е разширена по времето на Григорий. Но тя все пак 

се е състояла в помагане на другите епископи с тяхно съгласие, или при заповед 
от Императора.  

13. Григорий възразява дори на тази власт, която се упражнява със съгласието на 
другите, като пречка за по-добри задължения.  

14. Трета част на главата, показваща нарастването на властта на папството в 
определянето на границите на митрополиите. Това води до указа от Торинския 
събор. Този указ надменно е отменен от Инокентий.  

15. От това следва голямата битка за първенство между римския и 
константинополския престол. Разкриване на гордостта и тщеславието на 
римските епископи.  

16. Многото опити на константинополския епископ да лиши римския епископ от 
първенството.  

17. Фока убива императора и дава първенството на Рим.  
18. Малко след това бива установена папската тирания. Остри възражения от 

Бернар.  
19. Четвърта част на главата. Промененият вид на римския престол от времето на 

Григорий.  
20. Сегашните претенции на романистите не са били признавани преди. 

Измислиците на Григорий IX и Мартин.  
21. Без да споменаваме съпротивата на Киприан, на съборите и историческите 

факти, сегашните претенции са осъдени от самия Григорий.  
22. Злоупотребите, срещу които Григорий и Бернар възразяват, сега са по-големи и 

са одобрявани.  
23. Пета и последна част на главата, съдържаща основният отговор срещу 

претенциите на Папството, а именно, че папата не е епископ в Божия дом. 
Потвърждение на този отговор от изброяване на същностните части на 
епископското служение.  

24. Второ потвърждение чрез позоваване на наредбата на Христос. Трето 
потвърждение чрез отрицание, а именно, че в учение и нрави римският понтиф е 
напълно различен от истински епископ. Заключение, че Рим не е апостолски 
престол, а папство.  

25. Доказателства от Данаил и Павел, че папата е антихристът.  
26. Сега Рим не може да претендира за първенство, дори преди да е бил първи 

престол, особено като имаме предвид долнопробната търговия, в която е 
въвлечен.  

27. Личният характер на папите. Безбожните възгледи на някои от тях.  



28. Йоан XXII е еретик по отношение на безсмъртието на душата. Следователно, 
неговото име трябва да бъде изключено от списъка на папите, иначе няма 
основание за претенцията за приемствеността на вярата в римския престол.  

29. Някои римски понтифи са безбожници или заклети врагове на вярата. Техният 
неморален живот. Делата на кардиналите и римското свещеничество.  

30. Преди кардиналите са били само презвитери в римската църква и далеч по-
нисши от епископите. В сегашното си положение те нямат истинско и законно 
служение в църквата. Заключение.  

(Ниското положение на римския престол в ранните времена, 1-4) 
1. Положението на римския престол при съборите в Никея и Ефес 

По отношение на древността на първенството на римския престол, няма нищо, 
което да подкрепя неговото установяване, което да е по-древно от Никейския събор, на 
който първото място сред патриарсите се дава на римския епископ, и на него е 
заповядано да се грижи за селските църкви. Макар че съборът, като прави разделение 
между него и другите патриарси, определя границите на всеки, той определено не го 
назначава за глава на всички, а само един от главните. От страна на Юлий, който тогава 
е управлявал римската църква, са присъствували Вит и Винцентий, и на тях е било 
дадено четвърто място. Аз питам, ако Юлий е бил признат за глава на Църквата, дали 
на неговите посланици би било дадено четвърто място? Дали Атанасий би ръководел 
събора, ако е имало очевиден представител на йерархичния ред? На Ефеския събор е 
очевидно, че Целестин (който тогава е бил римски понтиф), е използвал хитрост, за да 
осигури властта на своя престол. Защото когато изпраща своите представители, той 
прави свой заместник Кирил от Александрия, който иначе би бил ръководител на 
събора. Защо е било това назначаване, ако не за да може неговото име да бъде свързано 
с първия престол? Неговите представители са заемали по-нисше място, техните мнения 
се вземат наравно с другите и те съблюдават своето положение, докато в същото време 
неговото име бива свързано с това на александрийския патриарх. 

Какво да кажем за втория Ефески събор, където александрийският патриарх 
Диоскор председателствува по право, макар да са присъствували представители на 
Лъв? Те ще възразят, че това не е бил ортодоксален събор, тъй като на него е бил 
осъден почитаемият Флавиан, Евтих е бил оправдан и неговата ерес е била одобрена. 
Но когато съборът е бил открит и епископите са заели местата си, представителите на 
римската църква са седели заедно с другите като на свят и законен Събор. И те не 
претендират за първенството, а го отдават на друг: те никога не биха направили това, 
ако смятаха, че то е тяхно по право. Защото римските епископи никога не са срамували 
да предизвикват големи борби в спора за почести, и само поради тази причина да 
обременяват и тормозят Църквата с много гибелни разцепления; но тъй като Лъв е 
видял, че би било твърде неразумно да иска първенство за своите представители, той не 
го е направил. 

2. На Халкедонския събор и на Петия събор в Константинопол 

След това е Халкедонският събор, на който по искане на Императора 
представителите на римската църква са заемали първото място. Но самият Лъв 
признава, че това е било извънредна привилегия; защото когато иска това от император 
Марциан и Пулхерия Августа, той не твърди, че то му принадлежи по право, а само че 
източните епископи, които са ръководели Ефеския събор, са хвърлили всичко в смутове 



и са злоупотребили със своята власт. Затова, като вижда, че има нужда от сериозен 
председател, и не е било вероятно онези, които преди това са били толкова ненадеждни 
и недисциплинирани, да бъдат подходящи за тази цел, поради вината и неспособността 
на другите той иска постът на председател да бъде възложен на него. Това, което се 
иска като специална привилегия и извън обичайния ред, определено не се дължи на 
обичайното право. Когато се твърди, че има нужда от нов председател, защото 
предишните са се държали неприлично, ясно е, че исканото нещо не е било обичайно 
преди и не трябва да се прави винаги, тъй като е причинено само от конкретна 
опасност. Следователно, римският понтиф е държал първенството на Халкедонския 
събор не защото това е правото на неговия престол, а защото съборът е имал нужда от 
сериозен и подходящ председател, докато онези, които би трябвало да 
председателствуват, са изключили себе си чрез своята невъздържаност и страсти. 

Наследникът на Лъв потвърждава това твърдение чрез своите действия. Когато 
изпраща свои представители на Петия събор, този в Константинопол, който се 
провежда много след това, той не спори за първенството, а доброволно се съгласява 
председател да бъде Менас, константинополският патриарх. По същия начин знаем, че 
на Картагенския събор, на който Августин е присъствувал, председател е бил Аврелий, 
местният архиепископ, а не представителите на римския престол, макар тогава да е 
имало спор относно властта на римския понтиф. Дори в самата Италия е бил проведен 
вселенски събор (в Аквилея), на който римският епископ не е присъствувал. 
Председател е бил Амвросий, който тогава е имал благоволението на императора, и не 
се споменава нищо за римския понтиф. Следователно, поради достойнството на 
Амвросий, Миланският престол е бил по-изтъкнат от римския. 

3. Горделивите титли на късните римски епископи не са били познати в ранния 
период. 

По отношение на титлата „примат” и други горделиви названия, с които този 
понтиф сега се хвали чрезмерно, не е трудно да разберем как и по какъв начин са се 
появили. Киприан често споменава Корнилий (Cyprian, Lib. 2 Ep. 2; Lib. 4 Ep. 6), но не 
го отличава с никакво друго име освен брат, или съепископ, или съработник. Когато 
пише на Стефан, наследник на Корнилий, той не само го прави равен на себе си и на 
другите, но и се обръща към него със сурови думи, обвинявайки го веднъж в 
надменност, а друг път в невежество. След Киприан имаме възгледа на цялата 
африканска църква по този предмет. Защото Картагенският събор заповядва никой да 
не бъде наричан главен свещеник или първи епископ, освен епископът на първия 
престол (Александрия). Но всеки, който изследва по-древните писания, ще открие, че 
тогава римският понтиф се е задоволяват с общото название „братко.” Определено, 
докато Църквата е била в истинната и чиста форма, никой не е чувал за всички тези 
горделиви имена, с които римският престол след това започва да се кичи; никой не е 
знаел какво означава „върховен понтиф” и „единствен глава на земната Църква.” Ако 
римският понтиф тогава би си позволил да си присвои такава титла, имало е почтени 
хора, които незабавно биха обуздали неговата лудост. Йером, който е римски 
презвитер, не се е въздържал да прогласява достойнството на своята църква, доколкото 
позволяват истината и обстоятелствата от онова време, и все пак виждаме как я поставя 
под правилната власт. „Ако някой пита за властта, светът е по-голям от един град. Защо 
ми привеждате обичаите на един град? Защо защитавате един малък брой хора, в които 
високомерието се бунтува против законите на Църквата? Където и да се намира един 
епископ, бил той в Рим, или Евгувий, или Константинопол, или Рений, заслугите са 



едни и същи и свещеничеството е едно и също. Властта на богатствата или смирението 
на бедността не правят един епископ по-висш или по-нисш” (Hieron. Ep. ad Evagr.). 

4. Григорий І отказва титлата „вселенски епископ” 

Спорът относно титлата на вселенски епископ възниква едва по времето на 
Григорий, и е бил причинен от тщеславието на Йоан от Константинопол. Защото той е 
желаел да направи себе си вселенски патриарх, нещо, което никой не е опитвал преди 
това. В този спор Григорий не твърди, че е лишен от право, което му принадлежи, но 
силно настоява, че названието е нелепо и дори богохулно, и дори е предвестник на 
Антихриста. „Цялата Църква пропада, ако пропадне онзи, който е наречен вселенски” 
(Greg. Lib. 4 Ep. 76). И отново, „Много е трудно търпеливо да понасяме онзи, който е 
наш брат и съепископ, да бъде единствен наричан епископ, докато всички други биват 
пренебрегнати. Но какво друго се показва от тази негова гордост, освен че дните на 
Антихриста са вече близо? Защото той подражава на онзи, който презря ангелското 
общение и се опита да се възвиси до върха на величието” (Lib. 4 Ep. 76). На друго място 
той казва на Евлогий от Александрия и Анастасий от Антиохия: „Никой от моите 
предшественици никога не е желаел да използва това скверно име; защото ако един 
патриарх бъде наречен вселенски, това е унизително за титлата патриарх при другите. 
Но далеч от всеки християнски ум да желае да си присвоява онова, което някаква дори 
най-малка степен унижава честта на неговите братя” (Lib. 4 Ep. 80). „За се съгласим с 
това безбожно название означава да изгубим вярата” (Lib. 4 Ep. 83). „Това, което 
дължим на запазването на единството на вярата, е едно нещо, а което дължим на 
обуздаването на гордостта е друго. Говоря с увереност, защото всеки, който нарича 
себе си или желае да бъде наричан вселенски свещеник, е чрез своята гордост 
предвестник на Антихриста, защото действува горделиво като предпочита себе си пред 
другите” (Lib. 7 Ep. 154). Отново, в писмо до Анастасий от Антиохия, „Казвам, че не 
можем да имаме мир помежду си, ако той не се откаже от горделивостта на едно 
суеверно и надменно название, изобретено от първия отстъпник; и (да не говорим за 
вредата за твоята чест) ако един епископ бъде наречен вселенски, цялата Църква 
пропада когато този вселенски епископ пропадне” (Lib. 6 Ep. 188). 

Но когато той пише, че тази чест е била дадена на Лъв на Халкедонския събор 
(lib. 4 Ep. 76, 80; Lib. 7 Ep. 76), той казва нещо, което не прилича на истина; нищо 
подобно не се намира в решенията на този събор. И самият Лъв, който в много писма 
оспорва указа, който тогава е издаден в чест на константинополския престол, 
несъмнено не би пропуснал този аргумент, което би било напълно правдоподобно, ако 
е истина, че самият той е отхвърлил това, което му е било дадено. Човек, който в други 
отношения твърде много е желаел почести, не би пропуснал онова, което е за негова 
похвала. Следователно, Григорий не е прав да казва, че тази титла е била дадена на 
римския престол от Халкедонския събор; да не говорим колко смехотворно е да казва, 
че тя произтича от този свят събор, и все пак да я нарича нечестива, скверна, престъпна, 
горделива и богохулна, и дори измислена от дявола и прогласявана от предвестника на 
Антихриста. И все пак той добавя, че неговият предшественик я е отказал, за да не би 
поради това, което се дава на един отделен човек, всички свещеници да бъдат лишени 
от тяхната дължима почит. На друго място той казва, „Никой никога не е желаел да 
бъде наричан с такова название; никой не си е приписвал това безумно име, за да не би 
като си присвои честта на върховенството в свещеническото служение, да я отрече на 
всички свои братя” (Gregor. Lib. 4 Ep. 82). 



(Ограничения върху неговата власт по отношение на властта на 
императорите и митрополитите, 5-10) 
5. Произходът на властта на Рим 

Сега стигам до това, което римският понтиф твърди като безспорна презумпция, 
че притежава власт над всички църкви. Знам за големите спорове в древността по този 
въпрос; защото никога е нямало време, когато римският престол да не се е стремял към 
власт над другите църкви. И тук няма да бъде неуместно да изследваме средствата, чрез 
които той постепенно придобива някакво влияние. Тук не говоря за тази неограничена 
власт, която той си присвоява в по-късен период. Ще отложим разглеждането на това 
на съответното място. Но си заслужава тук накратко да покажем по какъв начин и чрез 
какви средства в миналото той се е издигнал, за да си присвои някаква власт над 
другите църкви. 

Когато църквите в Изтока са били притеснявани и разкъсвани от 
партизанщината на азиатците, по времето на императорите Констанций и Констанс, 
синове на Константин Велики; и Атанасий, главният защитник на правата вяра, е бил 
свален от своя пост, нещастието го е принудило да дойде в Рим, за да може чрез 
авторитета на този престол да обуздае гнева на своите врагове и да утвърди верните в 
тяхното нещастие. Той е бил приет с почести от Юлий, който тогава е бил епископ, и е 
помолил християните в Запада да защитят неговата кауза. Така, когато верните са 
имали голяма нужда от външна помощ и са осъзнавали, че тяхната главна закрила е в 
римския престол, те доброволно са му предали всяка власт, която са имали. Но най-
голямата степен, до която това е стигало, е била, че общението с Рим е било считано за 
почест, а отлъчването от Рим е било считано за позор. 

След това нечестни хора са добавили много към тази власт, защото когато са 
искали да избягнат законни съдебни процеси, те са прибягвали към Рим за закрила. 
Така, когато някой презвитер е бивал осъждан от своя епископ, или ако някой епископ 
е бивал осъждан от събора на своята провинция, той е прибягвал към Рим. Римските 
епископи са приемали тези жалби по-ревностно отколкото е трябвало, защото им е 
изглеждало като изключителна власт да се намесват в неща, с които тяхната връзка е 
била толкова далечна. Така, когато Евтих е бил осъден от Флавиан, епископ на 
Константинопол, той се оплаква на Лъв, че присъдата е несправедлива. Той с 
готовност, самонадеяно и безразсъдно, поема закрилата на една неправедна кауза и 
остро обижда Флавиан, че е осъдил невинен човек без надлежно следствие; и 
следствието от тщеславието на Лъв е било такова, че за известно време безбожието на 
Евтих е било одобрявано. 

Сигурно е, че в Африка същото нещо се случва многократно, защото винаги 
когато някой злодей е бивал осъждан от местен съдия, той е бягал в Рим и е отправял 
много клеветнически обвинения срещу своите хора. Римският престол винаги е бил 
готов да се намеси. Тази нечестност принуждава африканските епископи да постановят 
никой да не се жалва извън страната под страх от отлъчване. 

6. Конкретните характеристики на римската власт по онова време 

Като имаме предвид това, нека да разгледаме какви права или власт е 
притежавал римският престол. Църковната власт може да се сведе до четири точки, а 



именно назначаване на епископи, свикване на събори, изслушване на жалби (или 
съдебна власт), определяне на предупредителни наказания или порицания. 

Всички древни събори заповядват епископите да бъдат назначавани от своите си 
митрополити; те никъде не заповядват участие на римския епископ, освен в неговия 
собствен патриархат. Но постепенно става обичай всички италиански епископи да 
отиват в Рима за посвещаване, с изключение на митрополитите, които не позволяват да 
бъдат подчинени по този начин; но когато е бил назначаван митрополит, римският 
епископ е изпращал един от своите презвитери само като представител, не за да 
ръководи назначаването. Имаме запазен пример за това при Григорий (Lib. 2 Ep. 68, 
70), в посвещаването на Констанций в Милано след смъртта на Лоренц. Но според мен 
това не е много древен обичай. В началото, като жест на уважение и добра воля, те са 
изпращали представители един на друг като свидетели на назначаването и да 
засвидетелствуват своето общение. Това, което в началото е било доброволно, след 
това започва да бъде смятано за задължително. Както и да е било, сигурно е, че в 
древността римският епископ е нямал власт да назначава освен в границите на своята 
патриаршия, тоест, според Никейския събор, в селските църкви. 

Към назначаването е било добавяно съборно послание, но това не е означавало 
някаква власт. Имало е обичай патриарсите, веднага след тяхното посвещаване, да 
засвидетелствуват своята вяра чрез формално писмо, в което те заявяват, че са съгласни 
със святите и православни събори. Така, като дават отчет за своята вяра, те взаимно се 
одобряват един друг. Ако римският епископ е получавал такава изповед от другите, но 
не е давал такава, с това би бил признат за върховен; но тъй като е било прилично както 
да дава, така и да получава, и да бъде подвластен на общото право, това е било белег за 
равенство, не за господство. Имаме пример за това в писмото на Григорий до 
Анастасий и Кириак от Константинопол, и в друго писмо към всички патриарси 
(Gregor. Lib. 1 Ep. 24, 25; Lib. 6 Ep. 169). 

7. Взаимно увещаване 

След това са увещанията и порицанията. Римските епископи са отправяли 
такива към другите и сами на свой ред са получавали. Ириней остро порицава Виктор 
за безразсъдния тормоз на Църквата с гибелно разцепление за нещо, което е маловажно. 
Виктор се подчинява без възражения. По онова време святите епископи са имали 
обичай да използват свободата като братя да увещават и порицават римския епископ, 
когато той е грешал. Той на свой ред, когато е имало необходимост, е напомнял на 
другите за техния дълг и ги е смъмрял за техните грешки. Защото Киприан, когато 
увещава Стефан да порицае френските епископи, не основава това на неговата по-
голяма власт, а върху общото право, което епископите имат един спрямо друг (Cyprian. 
Lib. 3 Ep. 13). Аз питам, ако по онова време Стефан е имал власт над Франция, Киприан 
не би ли казал, „Обуздай ги, защото са твои!”? Но неговият език е различен от това. 
„Братското общение, което ни обединява, изисква да се увещаваме един друг” (Cyprian. 
ad Pomp. Cont. Epist. Steph.). И виждаме също с какви сурови думи този човек, който 
иначе е с благ нрав, порицава самия Стефан, когато смята, че е виновен за арогантност. 
Така, от това не се вижда римският епископ да е притежавал някаква власт над онези, 
които не са в неговата област. 

8. Власт в свикването на събори 



По отношение на свикването на събори, задължение на всеки митрополит е било 
да свиква областен събор в определено време. Тук римският епископ е нямал власт, 
докато единствено Императорът е можел да свика общ събор. Ако някой от епископите 
би опитал да направи това, не само че хората извън неговата област не биха се 
подчинили, но и незабавно би възникнал смут. Затова Императорът е бил този, който е 
изпращал призив към всички да дойдат. Наистина, Сократ разказва, че Юлий спори с 
източните епископи за това, че не са го поканили на Антиохийския събор, тъй като 
каноните забраняват да се решава какво да е нещо без знанието на римския епископ 
(Tripart. Hist. Lib. 4). Но кой не разбира, че това трябва да се разбира за онези 
постановления, които са задължителни за цялата Църква? В същото време не е странно, 
ако от уважение към древността и величието на града, и достойнството на епископския 
престол, никой вселенски указ относно религията не трябва да се приема в отсъствието 
на римския епископ, ако той не откаже да присъствува. Но какво общо има това с 
господството над цялата Църква? Защото ние не отричаме, че той е бил един от 
главните епископи, но не желаем да приемем това, за което романистите сега спорят, а 
именно, че той е имал власт над всички. 

9. Използване на подправени документи 

Четвъртият вид власт е изслушването на жалби. Очевидно е, че върховната власт 
принадлежи на онзи, към когото се отправят съдебните жалби. Много дела 
многократно са обжалвани пред римския понтиф. Той също се е стараел да има 
информация за много дела, но винаги е бил отхвърлян, когато е излизал извън 
границите на своята област. Не казвам нищо за Изтока и Гърция, но сигурно е, че 
френските епископи твърдо са се съпротивявали, когато той се е опитвал да си присвои 
власт над тях. 

Този въпрос дълго време е бил обсъждан в Африка, защото когато на 
Милевитския събор, на който присъствува и Августин, хората обжалвали извън 
областта биват отлъчени, римският понтиф се опитва да постигне промяна на указа и 
изпраща посланици да покажат, че привилегията да изслушва жалби му е дадена от 
Никейския събор. Посланиците представят решения на събора, взети от хранилището 
на тяхната църква. Африканските епископи възразяват и твърдят, че не трябва да се 
вярва на римския епископ, когато сам защитава своята си кауза; затова те казват, че ще 
изпратят посланици в Константинопол и други гръцки градове, където могат да се 
намерят по-достоверни документи. Става ясно, че в решенията на събора няма нищо от 
това, което романистите твърдят, и така указът, който отменя върховната власт на 
римския понтиф, бива потвърден. По този начин бива изложено на показ нечуваното 
безочие на римския понтиф. Защото когато той измамнически замества Никейския 
събор със Сардикийския, той бива позорно заловен в очевидна лъжа; но дори още по-
голямо и по-отвратително е нечестието на онези, които добавят фалшиво писмо към 
събора, в което някакъв картагенски епископ осъжда надменността на своя 
предшественик Аврелий в това, че се оттегля от покорство към апостолския престол, и 
като подчинява себе си и своята църква, унизително моли за прошка. 

Това са благородните сведения от древността, върху които е основано величието 
на римския престол, така че, като използват древността като предлог, те се въвличат в 
такива инфантилни лъжи, че дори сляп човек може да ги разкрие. „Аврелий,” казва 
фалшивото послание, „изпълнен с дяволско безочие и коравовратност, се бунтува 
против Христос и св. Петър, и следователно заслужава да бъде отлъчен.” Какво казва 



Августин? И какво казват многото Бащи, които присъствуват на Милевитския събор? 
Но каква нужда има от подробно опровержение на това нелепо писание, на което дори 
романистите не могат да гледат без дълбоко чувство на срам, ако им е останало някакво 
приличие? Така Грациан, било поради злоба или незнание, не знам, след като цитира 
указа, че онези, които се жалват отвъд морето, трябва да бъдат лишени от причастие, 
добавя изключението, вероятно освен ако се жалват пред римския престол (Grat. 2, 
Quest. 4, cap. Placuit.). Какво правите с твари като тези, които са така лишени от здрав 
разум, които поставят като изключение от закона самото нещо, заради което законът е 
бил направен както всеки може да види? Защото Съборът, като осъжда жалбите отвъд 
морето, просто забранява обжалване пред Рим. Но този достоен тълкувател изключва 
Рим от смисъла на закона. 

10. Константин, епископ Мелкиад и съборът в Арлс 

Но (за да приключим въпроса отведнъж) само един разказ ще ни покаже ясно 
каква е била властта на римския епископ. Донат от Каса Нигра обвинява Цецилиан, 
епископ на Картаген. Цецилиан бива осъден без да бъде изслушан; защото като се 
уверява, че епископите са в заговор против него, отказва да се яви пред съда. Случаят 
бива представен пред император Константин, който, желаейки въпросът да се реши 
чрез църковно решение, го възлага на Мелкиад, римски епископ, назначавайки като 
негови колеги някои епископи от Италия, Франция и Испания. Ако част от обичайната 
власт на римския престол е била да изслушва жалби в църковни спорове, защо Мелкиад 
позволява да му бъдат наложени колеги с решение на императора? И защо се заема да 
действува по заповед на императора, а не на основата на своя собствен пост? Но нека 
да чуем какво става след това (виж August. Ep. 162, et al.). Цецилиан надделява. Донат 
от Каса Нигра бива осъден за своите клеветнически действия и обжалва. Константин 
прехвърля решението на делото на епископа на Арлс, който е назначен за съдия, за да 
определи присъда след римския понтиф. Ако римският престол има власт, която не 
подлежи на обжалване, защо Мелкиад позволява да бъде така силно оскърбен чрез 
предпочитането на епископа на Арлс пред него? И кой е императорът, който прави 
това? Константин, за който те се хвалят, че не само постоянно се е трудил, но и е 
използвал всички ресурси на империята за да издигне достойнството на този престол. 
Така виждаме колко далеч е бил римският понтиф във всяко отношение от онова 
върховно господство, което той твърди, че му е дадено от Христос над всички църкви, 
и за което той лъжливо твърди, че е притежавал във всички епохи със съгласието на 
целия свят. 

(Отношението на папите през пети и шести век: Рим срещу Константинопол, 
11-16) 
11. Фалшифициране и узурпиране 

Знам колко много послания има, колко много преписки и укази, в които няма 
нищо, което римските понтифи не си приписват и самонадеяно си присвояват. Но 
всички хора с поне малко разум и познание знаят, че голяма част от тях са сами по себе 
си толкова нелепи, че е лесно още на пръв поглед да се открие измамата, с която са 
направени. Може ли някой смислен и трезв човек да смята, че Анаклет наистина е 
автор на онова известно тълкувание, дадено от Грациан като принадлежащо на 
Анаклет, а именно, че Кифа е глава над всички (Dist. 22 cap. Sacrosancta)? 
Съвременните романисти използват срещу нас в защита на своя престол многобройни 
лудости от този вид, които Грациан е натрупал без да преценява. В светлината, която 



имаме днес, те все още се опитват да ни пробутват мъглата, която в предишните 
времена на невежеството те са налагали върху незнаещите. Не желая да полагам твърде 
много усилия да опровергавам неща, които чрез своята явна нелепост сами 
опровергават себе си. 

Признавам съществуването на истински послания от ранните понтифи, в които 
те говорят величествени славословия в полза на своя престол. Такива са някои от 
посланията на Лъв. Защото както е притежавал ученост и красноречие, така също 
изключително е желаел слава и господство; но истинският въпрос е, независимо дали 
по този начин е превъзнасял себе си, дали църквите са вярвали на неговото 
свидетелство? Вижда се, че много са били отблъснати от неговото тщеславие и са се 
противили на неговата алчност. На едно място той назначава епископът на Солун за 
своя наместник в цяла Гърция и съседните региони (Leo, Ep. 85), а на друго място дава 
същия пост на епископа на Арлс или на някои други в цяла Франция (Ep. 83). По същия 
начин той назначава Хормизда, епископ на Хиспала, за свой наместник в цяла Испания, 
но навсякъде прави това уточнение, че като прави такива назначения, древните 
привилегии на митрополитите трябва да останат непокътнати. Следователно, той прави 
тези назначения с условието, че не може да се пречи на никой епископ в неговата 
област, на никой митрополит в разглеждането на жалби, на никой местен събор в 
учредяване на църкви. Какво означава това, освен че той отказва всякаква власт и се 
намесва само при решаване на несъгласия, доколкото позволяват законът на естеството 
и църковното общение? 

12. Папската власт по времето на Григорий І 

По времето на Григорий това древно правило е силно променено. Защото когато 
империята се гърчи в агония и бива разкъсвана, когато Франция и Испания страдат от 
много бедствия, които ги сполетяват, когато Илирик бива опустошен, Италия изтощена 
от постоянни нападения, а Африка почти унищожена от непрекъснати бедствия; за да 
може през тези обществени смутове чистотата на вярата да остане ненакърнена, или 
поне за да може вярата да не изчезне съвсем, епископите във всички области се 
привързват повече към римския понтиф. По този начин нараства прекомерно не само 
достойнството, но и властта на престола, макар че аз не придавам голяма важност на 
средствата, чрез които това бива постигнато. Сигурно е, че тази власт е била по-голяма 
отколкото в предишните епохи. И все пак тя е била много различна от необузданото 
господство да управлява другите по своите прищевки. Все пак почитта, отдавана на 
римския престол, е била такава, че чрез своята власт той е можел да ръководи и възпира 
онези, които другите епископи не са можели да принудят да изпълняват задълженията 
си; защото Григорий постоянно свидетелствува внимателно, че не е по-малко верен в 
запазване на правата на другите, отколкото в настояването, че неговите собствени 
права трябва да бъдат запазени. Той казва, „Аз не се опитвам, подтикван от тщеславие, 
да отнемам от правата на някой човек, но желая да зачитам моите братя във всичко” 
(Gregor. Lib. 2 Ep. 68). В неговите трудове няма изречение, в което да се хвали по-
горделиво относно обхвата на неговото върховенство, от следното: „Не знам кой 
епископ не е под властта на римския престол, когато се окаже виновен” (Gregor. Lib. 2 
Ep. 68). Но той веднага добавя, „Където вината не изисква намеса, всички са равни 
според правилото за смирение.” Той си приписва правото да поправя онези, които са 
съгрешили; ако всички изпълняват дълга си, поставя себе си на равна основа с тях. 
Всъщност, той си приписва това право, и които са били съгласни, са го приели, докато 
които не са били съгласни, са били свободни да възразяват без страх от наказание; и 



знаем, че повечето от тях са възразили. Можем да добавим, че конкретно в този случай 
той говори за византийския патриарх, който, когато бива осъден от областния събор, 
отхвърля присъдата. Неговите колеги осведомяват императора за неговото упорство и 
императора предава случая на Григорий. Така виждаме, че той по никакъв начин не 
нарушава обичайната власт, и че като замества другите, действува изцяло по заповед на 
императора. 

13. Ограничения върху властта при Григорий 

И така, по онова време цялата власт на римския епископ се е състояла във 
възпиране на упорити и непокорни духове, където е било необходимо извънредно 
решение, и това е било за да подпомага другите епископи, а не да се намесва в тяхната 
работа. Следователно, той не си приписва повече власт над другите, отколкото на друго 
място дава на другите над самия себе си, когато заявява, че е готов да бъде поправян от 
всички и наставляван от всички (Lib. 2 Ep. 37). Така на друго място, макар да заповядва 
на епископа на Аквилея да дойде в Рим, за да защити своята кауза в доктриналния спор, 
възникнал между него и другите, той заповядва не от своята собствена власт, а в 
покорство на заповедта на императора. Нито заявява, че ще бъде единствен съдия, а 
обещава да свика събор, чрез който да се реши цялото дело. Но макар че все още е 
имало такава умереност, че властта на римския престол е имала определени граници, 
които не е било позволено да бъдат престъпвани, и самият римски епископ не е бил 
повече над другите, отколкото също и под тях, очевидно е колко много Григорий е бил 
недоволен от това състояние на нещата. 

Защото той постоянно се оплаква, че под примамката на епископското служение 
е бил върнат обратно в света, и че се занимава със земни грижи повече отколкото 
когато е бил мирянин; че в това почитано служение е притиснат от шума на светските 
дела. На друго място казва, „Толкова много тежки грижи ме притискат, че умът ми 
въобще не може да се издигне до горните неща. Разтърсван съм от много силни вълни, 
и когато те утихнат, съм атакуван от бурите на неспокойния живот, така че наистина 
мога да кажа, че съм слязъл в дълбините на морето и водите са ме покрили.” От това 
мога да си направя извода какво би казал, ако беше попаднал в нашето време. Ако не се 
е справил със задълженията си, поне е изпълнил дълга си на пастор. Отказва да 
упражнява държавна власт и признава себе си за поданик на императора, както са 
всички други. Не се намесва в управлението на други църкви, освен когато е принуден 
от необходимостта. И все пак смята себе си за попаднал в безизходица, защото не може 
да се посвети изцяло на дълга си на епископ. 

14. Рим и Константинопол в борба за върховната власт 

Както вече казахме, по онова време епископът на Константинопол спори с 
римския епископ относно върховенството. Защото след като столицата на империята е 
била установена в Константинопол, величието на империята като че ли е изисквало 
църквата в столицата да има същата почит като тази в Рим. И наистина, в самото 
начало нищо друго не е било причина да се отдава върховенството на Рим освен това, 
че е бил столица на империята. В Грациан (Dist. 80) има постановление от името на 
папа Луций, че единственият начин, по който се отличават градовете, в които трябва да 
има митрополити и примати, е по седалищата на държавна власт в тези градове. Има 
подобно постановление от името на папа Климент, в което той казва, че патриарси 
трябва да се назначават в онези градове, в които преди е имало официални езически 



жреци. Макар това да звучи нелепо, наистина е било така. Защото е сигурно, че за да се 
избегнат големите промени, областите са били разпределени според съществуващото 
тогава състояние на нещата, и приматите и митрополитите са били поставени в онези 
градове, които превъзхождат другите по почести и власт. Така на Торинския събор бива 
постановено градовете във всяка област, в които има седалище на държавна власт, да 
бъдат седалище и на епископ. Но ако седалището на държавната власт се прехвърли от 
един град в друг, тогава трябва да се прехвърли и седалището на митрополита. Но 
римският понтиф Инокентий, като вижда, че откакто столицата на империята се е 
преместила в Константинопол, древното достойнство на града запада, и тъй като се 
страхува за престола си, издава обратен закон, в който отрича необходимостта от смяна 
на митрополитските църкви при промяна на седалищата на имперската власт. Но 
властта на един събор трябва по правило да надделее над мнението на един отделен 
човек, и самият Инокентий е под подозрение относно истинските цели. Както и да е, 
чрез своя декрет той показва, че първоначалното правило е било митрополитите да 
бъдат разпределени според административното устройство на империята. 

15. Как Лъв се противи на признаването на Константинопол 

Според този древен обичай, първият Константинополски събор постановява 
епископът на този град да заеме второ място след римския понтиф, защото 
Константинопол е станал новият Рим. Но много след това, когато в Халкедон се прави 
подобно постановление, Лъв остро протестира (Socrat. Hist. Trop. Lib. 9 cap. 13). И той 
не само си позволява да омаловажи това, което повече от шестстотин епископи 
постановяват, но дори ги атакува с яростни укори, защото са отнели от други 
епископски престоли почестите, които са си позволили да дадат на константинополския 
престол (in Decr. 22, Distinct. cap. Constantinop.). Кажете ми, какво би подбудило този 
човек да безпокои целия свят с такова незначително нещо, ако не обикновено 
тщеславие? Той казва, че това, което Никейският събор веднъж е постановил, трябва да 
остане ненарушимо; като че ли християнската вяра е в опасност, ако една църква бива 
предпочетена пред друга; или като че ли патриаршиите са били установени за някаква 
друга цел, освен просто църковната организация. Но ние знаем, че политиката се 
променя с времето и изисква различни промени. Следователно е глупаво Лъв да 
претендира, че константинополският престол не трябва да получи почитта, която е 
дадена на Александрия чрез авторитета на Никейския събор. Защото здравият разум 
казва, че този указ е такъв, че може да се отменя според промените с течение на 
времето. Какво да кажем относно това, че макар да са били силно засегнати от това, 
нито една от източните църкви не възразява? Със сигурност Протерий, който е бил 
назначен в Александрия вместо Диоскор, е присъствувал; присъствували са и други 
патриарси, чието достойнство също е било наранено. 

Именно те са имали право да протестират, а не Лъв, чието положение остава 
ненакърнено. Ако всички те мълчат, много са съгласни, и само римският епископ се 
противи, лесно да разберем какъв е неговият мотив; просто защото предвижда това, 
което става не след дълго, че когато славата на древния Рим запада, Константинопол, 
недоволен от второто място, ще поиска първенството. Затова неговите наследници, 
като виждат, че са победени, мълчаливо се въздържат от това упорство и позволяват 
константинополският епископ да бъде смятан за втори патриарх. 

16. Гордостта на Йоан Постник и скромността на Григорий 



Но малко след това Йоан, който по времето на Григорий управлява 
константинополската църква, отива дотам да заяви, че е вселенски патриарх. Григорий, 
за да не пропусне да защити превъзходната кауза на своя престол, постоянно възразява 
на това. И определено не е било възможно да търпи гордостта и лудостта на Йоан, 
който е желаел да разшири границите на своето епископство до границите на цялата 
империя. Това, което Григорий отрича на другия, той не приписва на самия себе си, а се 
отвращава от самото название като нечестиво, безбожно и зловещо, независимо кой го 
използва. Той дори се обижда на Евлогий, александрийски епископ, който го почита с 
тази титла: „Виждам в обръщението на писмото, което си отправил към мен, макар да 
съм ти забранил, ти си се постарал да напишеш дума с горделив смисъл, наричайки ме 
вселенски папа. Моля твоя святост да не отиваш по-далеч, защото това, което се дава на 
един повече отколкото разумът изисква, бива отнето от теб. Не смятам за почест онова, 
чрез което се намалява достойнството на моите братя. Защото моята чест е вселенската 
чест на цялото Църква и цялостните права на моите братя. Ако твоя святост нарича мен 
вселенски папа, тогава ти отричаш на себе си онази цялост, която приписваш на мен.” 

Каузата на Григорий наистина е била добра и почтена; но Йоан, подпомогнат от 
благоволението на император Маврикий, не се отказва от своите цели. Неговият 
наследник Кириак също не позволява да бъде разубеден по този предмет. 

(Властта на Рим е подкрепена чрез отношенията с узурпаторите Фока и 
Пепин, и след това бива наложена във вреда на Църквата, 17-18) 
17. Окончателното установяване на папското върховенство 

Накрая Фока, който убива Маврикий и заема неговото място (приятелски 
настроен към римляните, не знам по каква причина, може би защото е бил приет там 
като император без никаква съпротива), дава на Бонифаций ІІІ това, което Григорий не 
е искал, а именно, Рим да стане глава на всички църкви. Така спорът бива приключен. 

Но от това благоволение на императора към римляните не би имало много 
полза, ако не са били налице и други обстоятелства. Защото малко след това Гърция и 
цяла Азия са били изключени от неговото общение, докато цялата почит, която той 
получава от Франция е била покорство само дотолкова, доколкото самата Франция е 
искала. Тя бива подчинена за първи път тогава, когато Пепин се настанява на престола. 
Захария, римски понтиф, бива награден от Пепин с власт на римския престол над 
църквите във Франция за това, че го подкрепя в неговото вероломство и грабеж, когато 
Пепин изгонва законния владетел и завзема кралството, оставено беззащитно като 
плячка. По същия начин, по който разбойниците имат навика да разделят общата 
плячка, тези две особи се наговарят Пепин да заграби светската и държавната власт от 
истинския владетел, а Захария да има духовната власт като стане глава на всички 
епископи. 

Тази власт, макар да е била слаба в началото (както става винаги с новата власт), 
след това бива потвърдена от авторитета на Карл Велики по подобни причини. Защото 
той също е бил задължен на римския понтиф, на чиято ревност е дължал почестите на 
император. 

Макар че има причини да вярваме, че и преди това църквите са били доста 
променени от първоначалното състояние, сигурно е, че едва тогава древната форма на 
Църквата бива напълно изличена в Галия и Германия. В архивите на Парижкия 



парламент има запазени кратки коментари от онези времена, които в разделите за 
църковните дела споменават договореностите на Пепин и Карл Велики с римския 
понтиф. От това можем да заключим, че именно тогава е било променено древното 
състояние. 

18. Упадъкът на Църквата до времето на Бернар от Клерво 

От този момент нататък, докато навсякъде нещата се влошават с всеки ден, 
тиранията на римския епископ бива установявана и постоянно увеличавана, и това 
става отчасти поради невежеството, отчасти поради леността на епископите. Защото 
докато той присвоява всичко за себе си и все повече възвисява себе си безмерно, 
противно на закона и правото, епископите не са се занимавали така ревностно както 
трябва в ограничаване на неговите искания. И макар да не им е липсвал дух, те са били 
лишени от истинското учение и опит, така че по никакъв начин не са били способни на 
такова важно дело. Така виждаме колко голямо и чудовищно е било оскверняването на 
всички святи неща и разпадането на целия църковен ред в Рим по времето на Бернар. 
Той се оплаква (Lib. 1 de Consider. ad Eugene), че от всички посоки на света към Рим се 
стичат тщеславни, алчни, демонични, богохулни, блудни, извратени и други злодеи, та 
чрез апостолическата власт да придобият и задържат църковни почести; че в града 
царуват измамата, вероломството и насилието. Той описва начина на отсъждане на 
делата по онова време като отвратителен, позорен не само за Църквата, но и за съдиите. 
Той възкликва, че Църквата е пълна с честолюбци; че никой не се страхува да извършва 
престъпления, като крадци в бърлога, когато разделят плячката от ограбените пътници. 
„Малцина (казва той) гледат в устата на законодателя, а само в ръцете му. И това не е 
без причина; защото техните ръце вършат всички дела на папата. Какво е това, когато 
онези, които ти казват, ‘Добре сторено, добре сторено!’ са купени с плячката от 
църквите? Животът на бедняка бива отнеман по улиците на богатите; среброто блести в 
калта; наговарят се от всички страни; този, който го взема, не е по-бедният, а по-
силният или може би по-бързият. Но този обичай, или по-скоро тази смърт, не идва от 
вас; бих искал той да завърши във вас! Докато това става, ти, който си пастор, излизаш 
облечен в скъпи дрехи. Ако мога да си позволя да го кажа, това е повече пасбище на 
бесове отколкото на овце. Несъмнено Петър е действувал така; Павел се е забавлявал 
по този начин. Твоят двор е повече нагласен да посреща добри хора, отколкото да ги 
създава. Злите не печелят много там, но добрите се израждат.” След това, когато описва 
злоупотребите с жалбите, никой праведен човек не може да чете това без да се ужаси. 
Накрая, като говори за необузданата алчност на римския престол в присвояването на 
власт, той заключава така (Lib. 3 de Council.): „Аз изразявам мърморенето и общите 
оплаквания в църквите. Тяхното стенание е от това, че биват осакатявани и разкъсвани. 
Няма никой, който да не оплаква тази язва. Питате каква язва? Епископите ограбват 
абатите, архиепископите ограбват епископите и т.н. Странно ще бъде, ако това може да 
бъде оправдано. Ако го направиш, доказваш, че имаш пълна власт, но не и пълна 
праведност. Правиш това, защото имаш сила да го направиш; но въпросът е дали 
трябва да го направиш. Ти си назначен да запазваш, а не да завиждаш на почитта и на 
положението на другия.” 

Счетох за уместно да цитирам тези няколко текста от много, отчасти за да могат 
да видят моите читатели колко дълбоко е била пропаднала Църквата, и отчасти за да 
видят с каква скръб и жалост всички набожни хора са гледали на това бедствие. 



(По-късните папски претенции са противни на принципите на Григорий І и 
Бернар, 19-22) 
19. Съвременното папство в неговите претенции за власт 

Но дори да признаем на днешния римски понтиф върховенството и властта, 
които неговият престол е имал в предходните векове, както във времето на Лъв и 
Григорий, какво ще означава това за съвременното папство? Аз тук не говоря за 
светско господство или за държавна власт, които ще бъдат обяснени по-късно на 
съответното място (глава 11, р. 8-14); но каква прилика има между духовната власт, с 
която те се хвалят, и състоянието през онези времена? Единственото определение, 
което те дават за папата, е, че той е върховен глава на Църквата на земята и вселенски 
епископ на цялата земя. Самите понтифи, когато говорят за своята власт, заявяват с 
голяма надменност, че имат власт да заповядват; че другите имат задължение да им се 
подчиняват; че всички техни постановления трябва да се смятат за потвърдени от 
божествения глас на Петър; че областните събори, които нямат присъствието на папата, 
нямат власт; че могат да назначават свещениците на всяка църква; и че могат да 
изискват отговорност пред своя престол от всеки, който е назначен на друго място. 
Многобройни неща от този вид се съдържат в глупостите на Грациан, които не 
споменавам, за да не отегчавам моите читатели. Всичко се свежда до това, че на 
римския понтиф принадлежи върховната власт във всички църковни дела, било в 
постановяване и определяне на доктрини, или в прокарването на закони, или в 
налагането на дисциплина, или в произнасянето на присъди. 

Също би било отегчително и излишно да разглеждаме привилегиите, които те си 
приписват в това, което наричат „резервации.” Но най-нетърпимо от всичко е това, че 
те не позволяват никаква съдебна власт на земята, която да ги възпира и обуздава, 
когато те похотливо злоупотребяват със своята абсолютна власт. „Никой човек (казват 
те) няма право да променя решенията на този престол, поради върховенството на 
римската църква.” И отново, „Съдията не може да бъде съден нито от императора, нито 
от кралете, нито от свещениците, нито от народа.” Със сигурност е достатъчно 
надменно един човек да поставя себе си за съдия над всички, докато той самият не се 
поставя под ничий съд. Но какво става ако тиранизира Божия народ? Ако разпилява и 
опустошава Христовото царство? Ако безпокои цялата Църква? Ако превръща 
пасторското служение в грабителство? Макар че трябва да бъде проклет от всички, той 
настоява, че никой не може да го държи отговорен. Езикът на понтифите е, „Бог 
благоволи да решава делата на другите хора чрез хора, но за свещеника на този престол 
е запазил абсолютна власт, отговорна само пред Неговия съд.” И отново, „Делата на 
поданиците биват съдени от нас; нашите дела биват съдени единствено от Бога.” 

20. Прекомерните претенции са подкрепени от нови фалшификации 

И за да могат такива постановления да имат повече тежест, те лъжливо 
привеждат имената на ранните понтифи, като че ли нещата са били такива от самото 
начало, макар да е абсолютно сигурно, че това, което приписва на понтифа повече, 
отколкото му е дадено от древните събори, както показахме, е нова и извършена 
наскоро фалшификация. Те довеждат своето безочие дотам да публикуват указ от 
името на Анастасий, константинополски патриарх, в което той свидетелствува, че 
древните правила постановяват нищо да не се прави дори в най-далечните провинции, 
без преди това да бъде сведено до знанието на римския престол. Без да обръщаме 
внимание на неговата изключителна глупост, кой може да повярва, че такова 



превъзнасяне на римския престол идва от противник и съперник на неговите почести и 
достойнство? Но без съмнение е били необходимо тези антихристи да стигнат до такава 
степен на лудост и слепота, та тяхното нечестие да бъде явно за всички хора със здрав 
разум веднага, когато отворят очите си. Заповедните послания, събрани от Григорий 
ІХ, също и Клементините, и Extravagantes на Мартин, лъхат още по-явно и в по-
бомбастични думи изразяват тази безгранична ярост и тирания като на варварски 
главатари. Но това са писанията, на основа на които романистите искат да бъде 
оценявано тяхното папство. От тях произлизат онези известни аксиоми, които до днес 
имат силата на божествени словеса в цялото папство, а именно, че папата не може да 
греши; че папата е над съборите, че папата е вселенски епископ на всички църкви и 
главен Началник на земната Църква. Не казвам нищо за още по-големите нелепости, 
които глупавите каноници бърборят в своите училища, с които римските теолози не 
само се съгласяват, но дори одобряват в ласкателство към своя идол. 

21. Григорий осъжда това, което папите днес твърдят 

Няма да се отнасям към тях твърде сурово. Против тяхното безочие някои биха 
цитирали думите, които Киприан отправя към епископите на събора, който ръководи: 
„Никой от нас не назначава сам себе си за епископ, нито принуждава своите колеги да 
му се подчиняват чрез тиранията на страха.” Някои могат да приведат това, което дълго 
след това бива постановено в Картаген, „Никой не може да бъде наричан началник на 
свещениците или първи епископ”; и могат да съберат много доказателства от 
историята, канони от съборите и много текстове от древни автори, които да върнат 
римския понтиф до неговото законно положение. 

Но аз ще пропусна тези неща, за да не изглежда, че съм прекалено груб с тях. 
Все пак, нека тези достойни защитници на римския престол ми кажат с каква съвест 
могат да защитават титлата „вселенски епископ,” когато виждат, че тя толкова често 
бива анатемосвана от Григорий. Ако обърнем внимание на неговото свидетелство, 
тогава те, като наричат своя понтиф „вселенски,” те всъщност го обявяват за 
Антихрист. 

Няма одобрение дори за названието „глава.” Защото Григорий говори така: 
„Петър е бил главен член на тялото, Йоан, Андрей и Яков са били водачи на отделни 
общности. Но всички са били членове на Църквата под една глава: светии пред закона, 
светии под закона, светии под благодат, всички усъвършенствуващи Господното тяло; 
никой от тях не е желаел да бъде наричан вселенски” (Gregor. Lib. 4 Ep. 83). 

Когато понтифът си приписва властта да заповядва, той не е в съгласие с това, 
което Григорий казва на друго място. Защото когато Евлогий, александрийски епископ, 
казва, че е получил заповед от него, той му отговаря така: „Моля те да не допускаш до 
моя слух тази дума ‘заповед,’ защото знам кой съм аз и знам кои сте вие; по положение 
ти си мой брат, по характер си мой баща. Затова аз не заповядвам, а само си позволявам 
да предложа това, което ми изглежда полезно” (Gregor. Lib. 7 Ep. 30). 

Когато папата разширява безгранично своята власт, той извършва голяма и 
бедствена несправедливост не само против другите епископи, но и против всяка 
отделна църква, като ги разкъсва и разрушава, за да издигне над техните развалини своя 
престол. 



Когато прави себе си неподвластен на всякакъв съд и желае да царува като 
тиранин, определяйки своите прищевки за единствен закон, това е твърде обидно и 
твърде гнусно, за да бъде църковен закон, на който да се подчиняваме при всякакви 
случаи. То е напълно отвратително от гледна точка не само на набожността, но също и 
на здравия разум. 

22. Извратеността на съвременното папство 

Но за да не бъда принуден да обсъждам и разглеждам отделно всяка точка, 
отново призовавам онези, които в наши дни могат да бъдат смятани за най-добри и най-
верни защитници на римския престол, да кажат дали не се срамуват да защитават 
сегашното състояние на папството, което очевидно е стотици пъти по-извратено 
отколкото в дните на Григорий и Бернар, макар че дори тогава тези святи мъже са 
негодували против него. Григорий се оплаква навсякъде (Lib. 1 Ep. 5; Ep. 7, 25; et al.), 
че безмерно бива отвличан от странични дейности; че под примамката на епископското 
служение е върнат обратно в света, и че се занимава със земни грижи повече отколкото 
когато е бил мирянин; че е толкова притиснат от шума на светските дела, че умът му 
въобще не може да се издигне до горните неща; че е разтърсван от много силни вълни и 
атакуван от бурите на неспокойния живот, така че наистина може да каже, „Слязъл съм 
в дълбините на морето.” Сигурно е, че сред тези светски дейности той е можел да 
поучава хората в проповеди, да ги увещава лично и да поправя онези, които са имали 
нужда от поправление; да строи Църквата, да съветва своите колеги и да ги увещава 
относно техните задължения. Нещо повече, оставало му е някакво време за писане, и 
все пак той оплаква своето тежко положение, че е слязъл в дълбините на морето. Ако 
управлението по онова време е било бездна, какво да кажем за сегашното папство? 
Каква прилика може да има между тогава и сега? Днес няма проповеди, няма 
загриженост за дисциплината, няма ревност за църквите, няма действие на Духа; 
накратко, няма нищо друго освен светът. И въпреки това тази бъркотия бива 
възхвалявана така, като че ли няма нищо по-добре устроено и подредено от нея. 

Също и Бернар, какви оплаквания излива, какви стенания отправя, когато вижда 
пороците на своята епоха? Тогава какво би направил, ако види този железен, или дори 
по-лош от железен век, в който живеем? Следователно колко нечестно е не само 
упорито да защитават като свещено и божествено това, което всички светии винаги 
единодушно са отхвърляли, но и да злоупотребяват с тяхното свидетелство в полза на 
папство, което очевидно никога не е било известно на онези светии! Макар че аз 
признавам по отношение на времето на Бернар, че всички неща тогава са били така 
извратени, че времето много прилича на нашето. Но липса на всякакъв срам е да се 
търси оправдание от този междинен период на Лъв, Григорий и другите, защото това 
би било същото като да оправдаваме тиранията на Цезар с хвалби за ранното състояние 
на Римската република; с други думи, да използваме похвалите на свободата за да 
превъзнасяме тиранията. 

(Обвинения против късното папство, 23-30) 
23. Има ли въобще в Рим някаква църква или епископство? 

Накрая, макар че всички тези неща са очевидни, възниква напълно нов въпрос: 
Ние отричаме, че в Рим има Църква, в която да има положени такива привилегии; 
отричаме, че има епископ, който да държи достойнството на тези привилегии. Дори да 
приемем, че всички тези неща са верни (макар че ние вече доказахме противното), че 



чрез думите на Христос Петър е бил назначен за глава на вселенската Църква, и че 
поверената му почест е вложена в римския престол, че това е одобрено от авторитета на 
ранната Църква и потвърдено от дълга традиция; че върховната власт винаги е била 
отдавана единодушно от всички на римския понтиф, че докато той е съдия на всички 
дела и на всички хора, той самият не подлежи на съд от никой човек. Нека дори да 
признаем повече, ако те искат, аз отговарям с една дума, че никое от тези неща не е от 
полза, ако в Рим няма църква и епископ. Те трябва неизбежно да заключат, че това, 
което не е църква, не може да бъде майка на всички църкви, че този, който не е 
епископ, не може да бъде глава на всички епископи. Те искат да имат апостолически 
престол в Рим? Нека да ми покажат истинско и законно апостолство. Искат да имат 
върховен понтиф? Нека да ми покажат епископ. Но как? Къде ще ми покажат някакво 
подобие на църква? Без съмнение, те говорят за църква и тя е винаги в устата им. Но 
определено Църквата се отличава с определени белези, и „епископ” е название на 
служение. Тук не говоря за хората, а за управлението, което трябва винаги да се вижда 
в Църквата. И така, къде е служението, което Христовата наредба изисква? Нека да си 
спомним това, което казахме преди за задълженията на презвитерите и епископите. Ако 
оценим институцията на кардиналите според този критерий, трябва да признаем, че те 
само презвитери. Но бих искал да знам поне едно качество на епископ, което папата 
притежава. Първата точка в служението на епископа е да поучава хората в Божието 
Слово; втората и следваща точка е да отслужва тайнствата; третата е да увещава и 
наставлява, да поправя съгрешилите и да възпира хората чрез свята дисциплина. Кое от 
всички тези неща прави той? Всъщност, кое от всички тези неща претендира, че прави? 
Затова нека да кажат на какво основание искат да го смятаме за епископ, след като той 
дори не се преструва, че върши дори и най-малките задължения на епископ. 

24. Отстъпничеството 

Епископът не е като царя. Царят, дори когато не изпълнява дълга си на цар, все 
пак запазва титлата и почестите; но когато определяме кой е епископ, гледаме 
заповедта на Христос, която винаги трябва да има върховна власт в Църквата. Нека 
романистите да отговорят на този въпрос. Аз отричам, че техният понтиф е началник на 
епископите, тъй като виждам, че той не е епископ. Ако искат да успеят в своите 
твърдения, те трябва да докажат, че това мое твърдение е невярно. Какво казвам аз? Че 
той по нищо не е епископ, но във всичко е противното на епископ. С какво да започна? 
С учението или с морала? Какво да кажа, или какво да подмина с мълчание, или с какво 
да завърша? Аз твърдя това: Докато в наши дни светът е толкова наводнен с извратени 
и безбожни доктрини, толкова изпълнен с всякакво суеверие, толкова заслепен от 
заблуди и потопен в идолопоклонство, няма нито едно от тези неща, което не е 
произлязло от папството или поне не е одобрено от него. Нито има някаква друга 
причина понтифите да са така разгневени против съживеното учение на Благовестието, 
да напрягат всички сили да го подтискат и да подтикват всички крале и князе към 
жестокост, освен защото виждат как цялото им господство се разтърсва и разпада от 
победата на Христовото Благовестие. Лъв е бил жесток, Климент е бил кръвожаден, 
Павел е бил свиреп. Но като нападат истината, това не е толкова от естествения 
темперамент, колкото от усещане, че нямат друг начин да задържат своята власт. 
Следователно, като виждат, че не могат да бъдат в безопасност освен ако не изгонят 
Христос, те се трудят за тази кауза така, като че ли се бият за своите олтари и огнища, 
за своя живот и за живота на своите привърженици. Тогава какво? Можем ли да 
виждаме апостолически престол там, където няма нищо друго освен ужасно 
отстъпничество? Може ли да бъде Христов наместник онзи, който чрез своите яростни 



усилия в гонение на Благовестието ясно заявява, че е Антихрист? Може ли да бъде 
наследник на Петър онзи, който ходи с огън и меч и унищожава всичко, което Петър е 
изградил? Може ли да бъде глава на Църквата онзи, който след като отсича Църквата от 
Христос, нейната истинска Глава, разкъсва и наранява нейните членове? Наистина, Рим 
може и да е бил някога майка на всички църкви, но тъй като се е превърнал в седалище 
на Антихриста, вече не е това, което е бил. 

25. Царство на Антихриста 

За някои можем да изглеждаме клеветници и крамолници, когато наричаме 
римския понтиф Антихрист. Но тези, които мислят така, не осъзнават, че по този начин 
отправят обвинение в невъздържаност против Павел, на чиято основа говорим, и дори 
говорим неговите думи. Но ако някой възразява, че думите на Павел имат различно 
значение и ние ги изопачаваме против римския понтиф, накратко ще покажа, че те 
могат да бъдат приложени единствено за папството. Павел казва, че Антихристът ще 
седи в Божия храм (2 Сол. 2:4). В друг текст Духът, изобразявайки го в личността на 
Антиох, казва, че неговото царуване ще бъде с горделиви суетни думи (Дан. 7:25). От 
това заключаваме, че неговата тирания е повече над душите, отколкото над телата, 
тирания, която се противи на духовното царство на Христос. А неговото естество е 
такова, че той не отрича нито името на Христос, нито името на Църквата, но използва 
името на Христос като прикритие и се промъква в името на Църквата като под маска. 
Но макар че всички ереси и отцепници от самото начало принадлежат на царството на 
Антихриста, все пак, когато Павел предсказва, че ще дойде отстъплението, чрез това 
описание той показва, че този престол на мерзостта ще бъде издигнат тогава, когато 
върху Църквата дойде всеобщо отстъпление, макар че много членове на Църквата, 
пръснати навсякъде, ще продължат в истинното единство на вярата. Но когато той 
добавя, че още в неговото време е започнала да действува невидимо тайната на 
беззаконието, която след това ще бъде открито изявена, от това разбираме, че това 
бедствие не е било причинено от един човек, нито ще завърши в един човек (виж 
Калвин относно 2 Сол. 2:3; Дан. 7:9). Нещо повече, когато белегът, по който той 
отличава Антихриста, е, че той ще ограби Бога от Неговата почит и ще я присвои за 
себе си, той ни дава главния белег, който можем да следваме като търсим Антихриста; 
особено когато тази горделивост води д ооткрито опустошаване на Църквата. Като 
виждаме ясно, че римският понтиф безочливо си присвоява най-характерните черти на 
Бога и на Христос, не може да има съмнение, че той е водач и знаменосец на едно 
безбожно и мерзостно царство. 

26. Папството е много далеч от истинския църковен ред 

Нека сега романистите да ни се противопоставят с позоваване на древността; 
като че ли сред такава цялостна промяна във всяко отношение почитта на престола 
може да продължава там, където вече няма престол. Евсевий казва, че Бог, за да 
приготви пътя за Своето възмездие, прехвърли църквата от Ерусалим в Пела (Euseb. 
Lib. 3 cap. 5). Това, което веднъж е било направено, може да се направи още много 
пъти. Следователно е напълно нелепо и смехотворно да се поставя честта на 
първенството в конкретно място, и този, който всъщност е най-заклет враг на Христос, 
главен противник на Благовестието, най-голям опустошител и разрушител на Църквата, 
най-жесток убиец и мъчител на светиите, да бъде смятан за наместник на Христос, 
наследник на Петър, главен свещеник на Църквата, само защото заема това, което 
преди е било първи престол сред всички престоли. Не казвам колко голяма разлика има 



между беззаконието на папата и добре управлявания ред в Църквата; макар че този 
единствен факт може веднага да реши въпроса. Защото никой човек със здрав разум 
няма да ограничи епископството в олово и печати, още по-малко в това служение на 
правила и ограничения, в които се била състояла духовната власт на папата. Затова 
много правилно е казано, че тази прехвалена римска църква отдавна се е превърнала в 
земен царски двор, единственото нещо, което сега може да се види в Рим. Тук не говоря 
за пороците на кардиналите, а показвам, че самото папство е напълно противно на 
църковната система. 

27. Нечестивото поведение и еретичните учения на папите са напълно 
противоположни на техните претенции 

Но ако стигнем до отделните хора, добре известно е какви хора ще открием. Без 
съмнение Юлий и Лъв, Климент и Павел ще са стълбове на християнската вяра, първи 
тълкуватели на религията, макар че да не са знаели нищо повече за Христос от това, 
което са научили в школата на Лукиан. Но защо да даваме имената на три-четири 
понтифи? Като че ли има някакво съмнение относно религията, изповядвана в наши 
дни от понтифите с техния съвет от кардинали и професори. Първата точка на тайната 
теология, която е на мода сред тях, е, че няма Бог. Друга точка е, че всичко, което е 
писано и поучавано относно Христос, е лъжа и измама. Трета точка е, че учението за 
бъдещия живот и крайното възкресение е обикновена басня. Признавам, че не всички 
вярват в това, и само малко го изповядват открито. Но това отдавна е станало 
обичайната религия на понтифите; и макар че това е известно на всички, които 
познават Рим, римските теолози не престават да се хвалят, че по специална привилегия 
нашият Спасител е направил така, че папата не може да греши, защото било казано на 
Петър, „Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра” (Лука 22:32). Какво печелят те 
чрез своето безочие, освен че правят целия свят да разбере, че са достигнали 
крайността на нечестието, така че нито се боят от Бога, нито зачитат хората? 

28. Отстъпничеството на Йоан ХХІІ 

Но нека да предположим, че нечестието на тези понтифи, които споменах, не е 
известно, тъй като не са го публикували в проповеди или писания, но са го проявявали 
само на масата или в покоите си, или поне вътре в дворците си. Но ако те искат да 
запазят привилегиите, за които претендират, те трябва да изключат от своя списък с 
понтифи Йоан ХХІІ, който открито твърди, че душата е смъртна и умира с тялото до 
деня на възкресението. И за да ви покажа, че по онова време целият престол с неговите 
главни опори напълно е бил пропаднал, никой от кардиналите не се възпротивил на 
неговата лудост, и само професорите в Парижкия университет са поискали от краля да 
настоява за публично отричане. Кралят забранява на своите поданици всякакво 
общение с него, ако не се покае незабавно, и прогласява своята забрана по обичайния 
начин чрез вестоносци. Принуден по този начин, той се отрича от своята заблуда. Този 
пример ме освобождава от необходимостта да продължавам да споря с моите 
противници, когато те казват, че римският престол и неговите понтифи не могат да 
грешат относно вярата, защото било казано на Петър, „Аз се молих да не отслабне 
вярата ти.” Определено чрез това срамно пропадане той е отпаднал от вярата и е станал 
видимо доказателство за потомците, че не всички онези, които наследяват Петър в 
епископството, са Петровци; макар че самото твърдение е твърде детинско за да се 
нуждае от отговор. Защото ако те настояват да прилагат към наследниците на Петър 
всяко нещо, което е казано за Петър, ще следва, че те всички са Сатани, защото нашият 



Господ веднъж каза на Петър, „Махни се зад Мен, Сатано, ти си Ми съблазън.” 
Колкото е лесно за тях да се позовават на първите думи, толкова е лесно за нас да 
отговорим с вторите. 

29. Моралната разпуснатост на папите 

Но аз не се наслаждавам на този нелеп начин на спор и затова ще се върна на 
въпроса, от който се отклоних. Да приковем Христос, Святия Дух и Църквата към 
конкретно място, така че всеки, който владее от него, дори да е дявол, все пак трябва да 
бъде смятан за Христов наместник и глава на Църквата, само защото това място преди е 
било престол на Петър, е не само безбожно и оскърбително за Христос, но също е 
нелепо и противно на здравия разум. Дълго време римските понтифи са били или 
напълно лишени от религия, или са били нейни най-големи врагове. Следователно, 
престолът, който те заемат, не ги прави Христови наместници, а е идол, който става 
бог, когато бъде поставен в Божия храм (2 Сол. 2:4). След това, ако трябва да 
изследваме нравите, нека папите сами да отговорят кое е това в тях, което да ги прави 
да са епископи. Първо, начинът на живот в Рим, който те не само мълчаливо пропускат, 
но също и открито одобряват, е напълно недостоен за епископ, чийто дълг е да 
обуздава разпуснатостта на хората чрез строгостта на дисциплината. Но няма да бъда 
дотолкова суров към тях, че да ги обвинявам за грешките на другите. Но когато те с 
целия си двор, с почти целия съвет от кардинали и с цялото множество на свещениците 
са така посветени на нечестие, неприличие, нечистота нечестие и всякакви 
престъпления, че приличат повече на чудовища, отколкото на хора, в това показват, че 
не са никакви епископи. Няма защо да се страхуват, че ще разкривам още повече 
тяхната низост. Защото е болезнено да вървя през такова мръсно блато, а също трябва 
да пожаля чувствителните уши. Но смятам, че достатъчно съм доказал това, което 
твърдя от началото, а именно, че дори Рим да е бил преди главна църква, днес той не 
заслужава да бъде смятан дори за най-малък от членовете на Църквата. 

30. Кардиналите 

Относно онези, които те наричат кардинали, не знам какво е станало, та са се 
издигнали до такава висота. По времето на Григорий това название се е използвало 
само за епископите (Gregor. Lib. 2 Ep. 15, 77, 79; Ep. 6, 25). Защото когато споменава за 
кардинали, той говори не само за римската църква, но и за всяка друга църква, така че 
накратко, свещеник-кардинал е просто епископ. Не мога да открия това название сред 
авторите в предишните векове. Но виждам, че те са били по-нисши от епископите, 
които сега превъзхождат по ранг. Има един добре известен текст в Августин: „Макар че 
по отношение на почестта, която обичаят е определил в Църквата, служението на 
епископ е по-голямо от това на презвитера, в много отношения Августин е по-нисш от 
Йером” (August. ad Hieron. Ep. 19). Тук той определено не разграничава презвитера в 
римската църква от другите презвитери, но ги поставя всички на едно ниво под 
епископите. И това е било толкова строго спазвано на Картагенския събор, когато са 
присъствували двама посланици на римския престол, единият епископ, а другият 
презвитер, че вторият е бил поставен на по-долно място. Но за да не се спираме твърде 
дълго на древните времена, имаме описание на един събор в Рим под ръководството на 
Григорий, на който презвитерите седят на най-ниското място и се записват сами, докато 
дяконите въобще не биват записвани. И наистина, по онова време те не са имали 
служение, освен да са под епископ и да му служат в отслужването на Словото и 
тайнствата. Сега тяхното положение така е променено, че са станали помощници на 



крале и цезари. И няма съмнение, че те постепенно са израствали в своята власт, докато 
достигнат своето настоящо положение на достойнство. 

Беше уместно да кажа тези неща мимоходом, за да могат моите читатели да 
разберат колко много римския престол, какъвто е в наши дни, се различава от древния 
престол, чрез който той се опитва да се прикрива и да се защитава. Но каквото и да са 
били преди това, тъй като нямат истинско и законно служение в Църквата, те запазват 
само видима и празна маска; дори, тъй като във всяко отношение те са противни на 
истинни служители, за тях неизбежно важи това, което Григорий толкова често пише. 
Неговите думи са, „Казвам това плачейки, заявявам стенейки; когато святата наредба 
пропадне отвътре, тя не може да устои дълго отвън” (Gregor. Lib. 4 Ep. 55, 56; Lib. 5 Ep. 
7). Всъщност, това, което Малахия казва за такива хора, трябва да се изпълни в тях: „Но 
вие се отклонихте от пътя, направихте мнозина да се спъват в закона, извратихте завета 
направен с Левия, казва Господ на Силите. Затова и Аз ви направих презряни и 
унижени пред всичките хора” (Мал. 2:8, 9). Сега ще оставя всички праведни да отсъдят 
сами какво трябва да е най-високото ниво на римската йерархия, на което папистите с 
нечестиво безочие не се колебаят да подчинят дори самото Божие Слово, това Слово, 
което трябва да бъде почитано и свято на земята и на небето, за хората и за ангелите. 

   



Глава Осма 

8. ЗА ВЛАСТТА НА ЦЪРКВАТА ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЯРАТА. 
НЕОБУЗДАНИЯТА РАЗВРАТ НА ПАПСКАТА ЦЪРКВА В 
УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЧИСТОТАТА НА УЧЕНИЕТО. 

Тази глава е разделена на две части: 

I. Границите, в които трябва да се ограничи Църквата по 
такива въпроси, р. 1-9.  

II. Изобличение към Римската църква, че е престъпила тези 
граници, р. 10-16.  

Раздели. 

1. Тъй като в седемте предишни глави бяха разгледани белезите и управлението на 
Църквата, тук властта на Църквата бива разглеждана в три неща, а именно 
Учение, Законодателство, Съдебна власт.  

2. Авторитетът и властта дадени на църковните служители не са дадени лично на 
тях, а на тяхното служение. Това е показано в случая с Мойсей и левитското 
свещеничество.  

3. Същото нещо показано в случая с Пророците.  
4. Същото нещо показано в случая с Апостолите и със самия Христос.  
5. Църквата е ограничена от писаното Божие Слово. Христос е единственият 

Учител на Църквата. От Неговите уста служителите трябва да взема всичко, 
което учат за спасението на хората. Различни форми на божествено поучение. 
Първо, лични откровения.  

6. Втора форма на поучение, а именно, чрез Закона и Пророците. По отношение на 
учението Пророците са били тълкуватели на Закона. Към тях се добавят 
Историческите книги и Псалмите.  

7. Последна форма на поучение от самия наш Спасител изявен в плът. На тази 
епоха са дадени различни названия, за да ни покажат, че не трябва да мечтаем за 
нищо по-съвършено от писаното Слово.  

8. Нищо не може да бъде законно поучавано в Църквата, ако не се съдържа в 
писанията на Пророците и Апостолите, както е им изявено от Христовия Дух.  

9. Нито Апостолите, нито хората по времето на Апостолите, нито цялата Църква 
имат право да престъпват тези граници. Това се потвърждава от текстове от 
Петър и Павел. Един още по-силен аргумент.  

10. Римските тирани поучават друго учение, а именно, че Съборите не могат да 
грешат, и следователно могат да измислят нови догми.  

11. Отговор на папистките аргументи за авторитета на Църквата. Аргумент, че 
Църквата ще бъде водена във всяка истина. Отговор. Това обещание е направено 
не само за цялата Църква, но и за всеки индивидуален вярващ.  

12. Продължение на отговорите.  
13. Продължение на отговорите.  
14. Аргумент, че Църквата трябва да попълни недостатъчността на писаното Слово 

чрез предания. Отговор.  
15. Аргумент основан на Матей 18:17. Отговор.  
16. Възражения основани на Кръщението на деца и на каноните на Никейския 

събор, относно същото естество на Сина. Отговор.  



(Църковната власт е ограничена от Божието Слово, 1-9) 
1. Задачи и граници на доктриналната власт на Църквата 

Сега стигаме до третия раздел, а именно, властта на Църквата, съществуваща в 
отделните епископи, или в съборите, били те местни или общи. Говоря само за 
духовната власт, която по право принадлежи на Църквата, и която се състои в 
поучение, или в съдебна власт, или в законодателство. По отношение на учението има 
два раздела, а именно, властта за определяне на догмите и за тяхното тълкувание. 

Преди да започна да разглеждам всяко отделно, бих искал да напомня на 
набожния читател, че всичко, което се поучава относно властта на Църквата, трябва да 
е съобразено с това, което Павел заявява (2 Кор. 10:8; 13:10), че тя е била дадена 
именно за назидание, а не за разрушение, и законно я използват онези, които смятат 
себе си за само слуги на Христос и в същото време слуги на Христовия народ. Нещо 
повече, единственият начин, по който служителите могат да назидават Църквата, е като 
се трудят да поддържат властта на Христос, която бива нарушена, ако не Му се отдава 
това, което е получил от Бащата, а именно, да бъде единствен Господар на Църквата. 
Защото не за друг, а единствено за Него се казва, „Него слушайте” (Мат. 17:5). 

Следователно, църковната власт не трябва да бъде злонамерено превъзнасяна, а 
трябва да бъде ограничавана в определени граници, за да не бъде тласкана насам-натам 
по човешки прищевки. По тази причина ще бъде много полезно да видим как е описана 
от Пророците и Апостолите. Защото ако даваме безусловно на хората всяка власт, 
която те смятат за правилно да си присвоят, лесно е да видим колко бързо тя ще се 
изроди в тирания, която е напълно чужда на Христовата Църква. 

2. Доктриналната власт на Мойсей и свещениците 

Следователно, тук е необходимо да си припомним, че всяка власт и достойнство, 
които Святият Дух дава на свещеници, или пророци, или апостоли, или наследници на 
апостоли, е напълно дадена не на самите хора, а на служението, на което те са 
назначени; или, да говорим по-ясно, на Словото, за чието служение те са назначени. 
Защото ако разгледаме всичко по ред, ще открием, че тен е са облечени с властта да 
поучават или да тълкуват, освен в името и чрез Словото на Господа. Защото винаги, 
когато са призовани в служение, заповедта е да не внасят нищо от себе си, а да говорят 
от Господните уста. Нито Той ги извежда напред да бъдат чути от хората преди да ги 
научи какво да говорят, за да не говорят нищо друго освен Неговото Слово. 

Мойсей, началник на всички пророци, имаше предимство пред другите (Изх. 
3:4; Вт. 17:9), но преди това му бяха дадени заповеди, за да не може да говори въобще 
освен от Господа. Затова, когато хората приеха неговото учение, се казва, че са 
повярвали на Господа и на Неговия слуга Мойсей (Изх. 14:31). 

Също беше утвърдено с най-строги санкции да не бъде презирана властта на 
свещениците (Вт. 17:9). Но Господ в същото време показва при какви условия те 
трябваше да бъдат слушани, когато казва, че е сключил Своя завет с Левий, та законът 
на истината на бъде в устата му (Мал. 2:4-6). Малко след това добавя, „Устните на 
свещеника трябва да пазят знание, и от неговите уста трябва хората да искат закона. 
Защото той е посланик на Господа на Силите.” Следователно, ако свещеникът иска да 
бъде чут, нека да се покаже Божий посланик; тоест, нека вярно да предава заповедите, 



които е получил от своя Създател. Затова, когато се говори за начина на слушане, 
изрично се казва, „Според изяснението на закона, както те научат” (Вт. 17:10-11). 

3. Доктриналната власт на пророците 

Естеството на властта, дадена на пророците като цяло, е красиво описано от 
Езекиил: „Сине човешки, поставих те страж за Израилевия дом; слушай, прочее, 
словото от устата Ми, и предупреди ги от Моя страна” (Езек. 3:17). Този, на когото е 
заповядано да слуша от устата на Господа, не му ли е забранено да измисля нещо от 
себе си? И какво означава да ги предупреждава от Господа, освен да говори така, че да 
може уверено да заяви, че словото, което дава, не е негово собствено, а е Божие Слово? 
Същото нещо е изразено от Еремия с други думи, „Пророк, който има истински сън, 
нека разказва съня, и оня, който има послание от Мене, нека говори Моето послание 
вярно” (Ер. 23:28). Със сигурност тук Бог обявява на всички закона, и това е закон, 
който не позволява никой да поучава повече отколкото му е заповядано. След това Той 
нарича „плява” всичко, което не произлиза само от Него. Затова никой от пророците не 
отваря устата си преди да има слово от Господа. Затова толкова често срещаме 
изразите, „Господното слово, наложеното от Господа, така казва Господ, устата 
Господни изговориха това.” И правилно, защото Исая възкликва, че устните му са 
нечисти (Ис. 6:5); а Еремия признава, че не знае да говори, защото е дете (Ер. 1:6). Ако 
те говорят своите си думи, може ли от нечистите уста на единия и детските уста на 
другия да излезе нещо, което не е нечисто или детинско? Но техните уста са станали 
святи и чисти тогава, когато са станали части на Святия Дух. След като са по този 
начин строго ограничени да не говорят нищо освен това, което са получили, пророците 
биват облечени с голяма власт и пищни названия. Защото когато Господ заявява, „Виж, 
днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да 
погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш,” Той в същото време дава причината за 
това, „Ето, турих думите Си в устата ти” (Ер. 1:9, 10). 

4. Доктриналната власт на апостолите 

Сега, ако разгледате апостолите, те са похвалени с много изтъкнати названия, 
като Светлина на света, Сол на земята, да бъдат слушани като Христос, каквото вържат 
или развържат на земята ще бъде вързано или развързано на небесата (Мат. 5:13, 14; 
Лука 10:16; Йоан 20:23). Но те самите заявяват каква е властта, която тяхното служение 
им дава, а именно, че ако са апостоли, не трябва да говорят каквото на тях им е угодно, 
а вярно да предават заповедите на Този, Който ги е пратил. Думите, с които Христос 
защитава тяхното посланичество, са достатъчно ясни, „Идете, прочее, научете всичките 
народи, . . . като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал” (Мат. 28:19, 20). И за да 
не бъде позволено на никой да се отклони от този закон, Той го налага и върху самия 
Себе Си: „Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил” (Йоан 7:16). Той, 
Който винаги е бил единственият и вечен съветник на Бащата, Когото Бащата е 
назначил Господ и Учител, като извършва служението на поучение, чрез Своя пример 
показва на всички служители правилото, което трябва да следват в поучението. 
Следователно, властта на Църквата не е безкрайна, а е подчинена на Господното Слово 
и е ограничена от него. 

5. Единството и многообразието на откровението 



Но макар че правилото, което винаги е съществувало в Църквата от самото 
начало и трябва да съществува и в наши дни, е Божиите служители да поучават само 
това, което са научили от самия Бог, все пак според различните времена те са имали 
различни начини на откровение. Начинът, който сега съществува, се различава много 
от този в древните времена. 

Първо, ако е вярно това, което Христос казва, „нито познава някой Отца, освен 
Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие” (Мат. 11:27), тогава онези, 
които желаят да достигнат до познание за Бога, трябва винаги да бъдат насочвани от 
тази вечна мъдрост. Защото как биха могли да схванат с ума си Божиите тайни или да 
ги говорят на другите, ако не бъдат научени от Този, на Когото единствено са известни 
тайните на Бащата? Следователно, единственият начин, по който святите хора в 
древните времена са познавали Бога, е като са гледали Сина като в огледало. Когато 
казвам това, имам предвид, че Бог никога не е изявявал Себе Си на хората по друг 
начин освен чрез Своя Син, тоест чрез Своята единствена мъдрост, светлина и истина. 
От този извор Адам, Ной, Авраам, Исак, Яков и другите са черпели всяко небесно 
познание, което са имали. От същия извор и всички пророци са получавали небесните 
пророчества, които са прогласявали. 

Защото тази мъдрост не се е изявявала винаги по един и същ начин. С 
патриарсите Той е използвал тайни откровения, но в същото време, за да ги потвърди, е 
използвал знамения, за да бъде невъзможно за тях да се съмняват, че именно Бог им е 
говорил. Това, което са получили, патриарсите са предали на потомството си, защото 
като го е положил в тях, Бог ги е задължил да го разпространяват по този начин, докато 
техните деца и потомци знаят от вътрешното наставление от Бога, че това, което са 
чули, не е земно, а небесно. 

6. Библейската основа на Божието Слово в Стария Завет 

Но когато Бог решава да даде по-прославена форма на Църквата, Той 
благоволява да възложи и даде Своето Слово в писмен вид, за да могат свещениците да 
търсят в него това, на което да учат хората, и всяко учение да бъде подлагано на 
изпитване от него (Мал. 2:7). Затова, след оповестяването на Закона, когато на 
свещениците е заповядано да поучават от Господните уста, смисълът е, че не трябва да 
поучават нищо външно или чуждо на този вид учение, което Бог е обобщил в Закона, и 
е било незаконно за да добавят или да отнемат от него (Вт. 4:2; 13:1). 

След това са пророците, чрез които Бог прогласява нови слова, добавени към 
Закона, но не толкова нови, а произтичащи от Закона и зачитащи Закона. Защото по 
отношение на учението пророците са били само тълкуватели на Закона и не са добавяли 
нищо към него, освен предсказания за бъдещи събития. С това изключение, всичко, 
което са говорели, е било чисто изложение на Закона. Но тъй като Господ благоволи 
учението да съществува в по-ясен и по-обширен вид, за да задоволява по-добре слабите 
умове, Той заповядва пророчествата също да бъдат записани и да бъдат смятани за част 
от Неговото Слово. В същото време към тях се добавят и исторически подробности, 
които също са съчинения на пророците, но изговорени от Святия Дух; сред 
пророчествата включвам също и Псалмите, тъй като притежават тези качества, които 
обикновено приписваме на пророчествата. 



Следователно, цялото тяло, съставено от Закона, Пророците, Псалмите и 
Историческите книги, съставлява Господното Слово към Божия древен народ, и преди 
идването на Христос свещениците и учителите е трябвало да изпитват своето учение 
чрез него като мерило, и не е било законно за тях да се обръщат наляво или надясно, 
защото цялото им служение е било ограничено до това – да отговарят на хората от 
Божиите уста. Това се разбира от известния текст в Малахия, в който е заповядано да 
помнят Закона и да го зачитат докато Благовестието бъде проповядвано (Мал. 4:4). 
Защото така Той възпира хората от всякакви случайни учения и не им позволява да се 
отклоняват ни най-малко от пътя, който Мойсей вярно е посочил. И причината Давид 
така величествено да възвеличава Закона и да прогласява толкова много хвалебствия за 
него (Пс. 19, 119) е, че тъй като в него е положено всяко съвършенство, евреите да не 
копнеят за външни неща. 

7. „Словото стана плът” 

Но когато накрая Божията Мъдрост беше изявена в плът, Той напълно ни разкри 
всичко, което човешкият ум може да схване или трябва да вярва относно небесния 
Баща. Следователно, докато преди светлината е била неясна сега, след като Христос, 
Слънцето на правдата, е изгрял, имаме съвършеното сияние на Божествената истина 
като светъл ден. Не е обичайно благословение това, което апостолът пише: „Бог, Който 
при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите 
ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина” (Евр. 1:1, 2); защото 
показва, и дори открито заявява, че отсега нататък Бог няма както преди да говори чрез 
този или онзи, че няма да добавя пророчество след пророчество, или откровение след 
откровение, но така е завършил всички части на учението в Сина, че Той трябва да бъде 
смятан за Негово последно и вечно свидетелство. По тази причина цялото време на 
новата епоха, от времето на Христовото явление с проповядването на Благовестието до 
Деня на Съда се определя като „последен час,” „последно време,” „последните дни,” та 
задоволени от съвършенството на Христовото учение, да се научим да не си измисляме 
нови учения, нито да приемаме измислени от други хора учения. 

Следователно, има добра причина Бащата да назначи Сина за наш Учител със 
специални права, заповядвайки да слушаме само Него и никой човек. Когато казва, 
„Него слушайте!” (Мат. 17:5), той ни препоръчва Неговото служение, наистина, само с 
две думи, но думи с повече тежест и сила отколкото обикновено се разбира, защото по 
този начин Той ни изважда от всякакви човешки учения и ни ограничава само до Него, 
заповядвайки ни да търсим цялото учение на спасението единствено от Него, да 
зависим единствено от Него и да се придържаме единствено към Него; накратко, 
според смисъла на думите, да слушаме само Неговия глас. И наистина, какво можем 
сега да очакваме или да желаем от човека, когато пред нас се е явило самото Слово на 
живота и ни е обяснило Себе Си за да го разберем? Всяка уста трябва да замълчи 
веднага, когато заговори Този, в Когото според благоволението на нашия небесен Баща 
„са скрити всички съкровища на мъдростта и знанието” (Кол. 2:3), и говори така както 
подобава на Божия Мъдрост (която е съвършена във всичко) и на Месия (от Когото 
очакваме откровение за всичко) (Йоан 4:25); с други думи, говори така, че не оставя 
след Себе Си нищо повече за казване. 

8. Апостолите са упълномощени да поучават това, което Христос заповядва 



Нека това да бъде установено правило – че в Църквата не трябва да се дава 
място на божествено слово освен онова, което се съдържа, първо, в Закона и 
Пророците; и второ, в писанията на Апостолите, и че единственият правилен начин на 
поучение в Църквата е според изискванията и правилата на това Слово. 

От това също заключаваме, че на апостолите не е било позволено нищо повече 
от това, което е било позволено и на пророците, а именно, да тълкуват древните 
Писания и да показват как нещата, дадени там, са изпълнени в Христос; но те не са 
можели да правят това, ако не им е било дадено от Господа; тоест, ако Христовият Дух 
не е действувал преди това и не е изговарял техните думи. Защото Христос определи 
условията на тяхното посланичество по такъв начин, когато им заповяда да отидат и да 
поучават не това, което те самите произволно си измислят, а каквото Той е заповядал 
(Мат. 28:20). И нищо не може да бъде по-ясно от Неговите думи на друго място, „Но 
вие недейте се нарича учители, защото Един е вашият Учител, Христос” (Мат. 23:8-10). 
За да вложи това още по-дълбоко в техните умове, Той повтаря това два пъти на едно и 
също място. И тъй като поради невежество те не можеха да схванат нещата, които са 
чули и научили от устата на своя Учител, беше им обещано, че Духът на истината ще 
ги води във всяка истина (Йоан 14:26; 16:13). Трябва внимателно да спазваме тези 
ограничения. Служението, което Той възлага на Святия Дух, трябва да ни напомня за 
това, което Неговите уста са поучавали. 

9. Самите апостоли не са били свободни да отиват отвъд Словото; колко по-
малко техните наследници 

Затова Петър, който беше съвършено научен от своя Учител относно това, което 
му е позволено, не оставя за себе си или за другите нищо повече от това да говори 
учението, дадено от Бога. „Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява 
Божии словеса” (1 Пет. 4:11); тоест не с колебание, както е при онези, чиито убеждения 
са несъвършени, а с пълната увереност на Божий служител, който носи сигурно 
послание. Какво друго означава това освен пропъждане на всички измислици на 
човешкия ум (каквато и да е главата, която ги е измислила), та в Църквата на верните да 
се поучава и изучава само чистото Божие Слово; отхвърляне на човешките 
постановления, или по-скоро бълнувания (от каквито и водачи да идват), за да останат 
единствено Божиите наредби? Това са „оръжията на нашето воюване,” които „не са 
плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и 
всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да 
се покорява на Христа” (2 Кор. 10:4, 5). Това е върховната власт, с която трябва да 
бъдат облечени пасторите на Църквата, с каквото и име да се наричат, а именно, да 
носят смело Божието Слово, изисквайки всяко светско достойнство, слава, мъдрост и 
власт да се покорят и подчинят на неговото величие; да заповядват на всички от най-
висши до най-нисши да уповават на неговата власт да изгражда дома на Христос и да 
събаря дома на Сатана; да хранят овцете и да гонят вълците; да наставляват и увещават 
кротките, да обвиняват, смъмрят и подчиняват бунтовните и безумните, да връзват и 
развързват; накратко, ако е необходимо, да горят и избухват, но всичко в Божието 
Слово. 

Макар че, както отбелязах, има тази разлика между апостолите и техните 
наследници, че апостолите са били сигурни и автентични писалки на Святия Дух; и 
следователно техните писания трябва да бъдат смятани за Божии слова, докато другите 
нямат друго служение освен да поучават това, което е дадено и запечатано в 



Писанията. Следователно заключаваме, че верните служители не трябва да измислят 
нови учения, а просто да се придържат към учението, на което всички без изключение 
трябва да се покоряват. Когато казвам това, искам да покажа това, което изисква 
покорство не само от всеки отделен човек, а и от цялата Църква. По отношение на 
отделните хора, Павел определено беше назначен за апостол към коринтяните, и все 
пак заявява, че няма власт над тяхната вяра (2 Кор. 1:24). И така, кой ще си позволи да 
си приписва власт, за която самият апостол заявява, че не притежава? Но ако той 
признаваше такава власт в поучението, че всеки пастор да има право да изисква 
вътрешна вяра в това, което говори, той никога нямаше да положи като правило за 
коринтяните когато двама или трима пророци говорят, другите да отсъждат, и че ако 
нещо се открие на другия, първият трябва да замълчи (1 Кор. 14:29, 30). Така той не 
изключва никого, а подчинява всяка човешка власт на Божието Слово. 

Но някой ще каже, че по отношение на цялата Църква нещата са различни. Аз 
отговарям, че на друго място Павел отговаря и на това възражение, когато казва, че 
вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово (Рим. 10:17). С други думи, ако 
вярата зависи единствено от Божието Слово, ако зачита само него и се обляга само на 
него, какво място остава за човешко слово? Този, който знае какво е вярата, никога 
няма да се колебае тук, защото вярата притежава достатъчна сила за да застане 
неустрашимо и непобедимо срещу Сатана, хитростите на ада и целия свят. Тази сила 
може да се намери само в Божието Слово. Следователно логиката, към която трябва да 
се придържаме тук, е валидна за всички хора и всички случаи: Бог отнема от човека 
властта да създава нови учения, за да може само Той да бъде наш Учител в духовното 
поучение, тъй като само Той е истинен и не може да лъже или да заблуждава. Тази 
логика важи както за цялата Църква, така и за отделния вярващ. 

(Отхвърляне на претенциите за доктринална непогрешимост извън Словото, 
10-16) 
10. Римските претенции 

Но ако тази власт на Църквата, описана тук, бъде сравнена с онази власт, която 
духовните тирани, лъжливо наричащи себе си епископи и религиозни прелати, в 
продължение на няколко века упражняват над Божиите хора, ще видим, че приликата е 
такава, каквато е между Христос и Велиал (2 Кор. 6:15). Моето намерение тук не е да 
разкривам недостойния начин, по който те употребяват своята тирания; само ще заявя 
доктрината, която те поддържат сега, първо в книги, и след това чрез огън и меч. 

Като приемат за даденост, че вселенският събор е истинско представяне на 
Църквата, те тръгват от този принцип, и в същото време определят като безспорно, че 
такива събори са под прякото водителство на Святия Дух, и следователно не могат да 
грешат. Но когато те свикват събори, и като ги учредяват, те всъщност си приписват 
всичко онова, което според тях принадлежи на съборите. Следователно, те искат 
нашата вяра да зависи от техните прищевки, така че това, което те са решили по всеки 
въпрос, да бъде вкоренено в нашите умове; което те одобряват, да бъде одобрено от нас 
без никакво съмнение; каквото осъждат, ние също трябва да смятаме за справедливо 
осъдено. В същото време по техните прищевки и в презрение към Божието Слово, те 
измислят доктрини, за които изискват нашето съгласие, като заявяват, че никой човек 
не може да бъде християнин, ако не се съгласи с всички техни догми, позитивни и 
негативни, ако не с външна, поне с вътрешна вяра, тъй като Църквата има право да 
измисля нови членове на вярата. 



11. Присъствието на Христос в Неговата Църква не отменя нейното 
подчинение към Словото 

Първо, нека да чуем чрез какви аргументи те доказват, че тази власт е дадена на 
Църквата, и след това ще видим доколко те имат полза от своите твърдения. 

Църквата, казват те, има благородното обещание, че никога няма да бъде 
изоставена от своя Съпруг, Христос, но ще бъде водена от Неговия Дух във всяка 
истина. Но от обещанията, които те имат навика да привеждат, много от тях са дадени 
както на цялата Църква, така и на отделните вярващи. Защото макар че Господ говори 
на дванадесетте апостоли, като каза, „Ето, Аз съм с вас винаги, до свършека на света” 
(Мат. 28:20); и отново, „Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да 
пребъдва с вас до века: Духът на истината” (Йоан 14:16, 17), Той дава тези обещания не 
само на дванадесетте като цяло, но и всеки от тях поотделно, и по същия начин на 
други ученици, които вече е приел или е щял да приеме. Когато те тълкува тези 
обещания, които са изпълнени с утеха, по такъв начин, че не са дадени на отделните 
християни, а на цялата Църква като цяло, какво друго е това освен да лишават 
християните от увереността, която те трябва да придобиват от обещанията, за да ги 
насърчава в техния път? Не отричам, че цялото тяло на вярващите е снабдено с 
многообразие от дарове и дарено с далеч по-голямо и по-богато съкровище на небесна 
мъдрост от кой да е християнин поотделно; нито казвам, че това е казано за вярващите 
като цяло, като че ли всички притежават в еднаква степен духа на мъдрост и познание; 
но ние не трябва да позволяваме на враговете на Христос да защитават една неправедна 
кауза като изопачават правилния смисъл на Писанието. 

Пропускайки това, обаче, аз просто твърдя това, което е вярно, а именно, че 
Господ винаги присъствува със Своите хора и ги води чрез Своя Дух. Той е Дух не на 
заблуда, невежество, лъжа или мрак, а на сигурно откровение, мъдрост, истина и 
светлина, от когото те могат без заблуда да научат нещата, които са им дадени (1 Кор. 
2:12); с други думи, „каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството 
между светиите на славното от Него наследство” (Еф. 1:18). Но докато вярващите, дори 
онези от тях, които са дарени с по-превъзходни дарби, придобиват в настоящия живот 
само първите плодове и един вид предвкусване на Духа, за тях не остава нищо по-
добро от това под съзнанието за своята слабост да се ограничат ревностно в границите 
на Божието Слово, за да не би като следват своя ум твърде далеч, да се отклонят от 
правия път, оставени без Духа, чрез Чието учение единствено могат да различат 
истината от лъжата. Защото всички признават с Павел, че „не считам, че съм уловил” 
(Фил. 3:12). Затова те се стремят към всекидневен напредък, а не към слава в 
съвършенство. 

12. Църквата не е непогрешима 

Но някой ще възрази, че това, което се приписва отчасти на кой да е от светиите, 
принадлежи в цялостна пълнота на Църквата. Макар че в това има някакво подобие на 
истина, аз отричам, че то е вярно. Наистина, Бог разпределя дарбите на Духа на всеки 
от членовете, така че не липсва нищо необходимо за цялото тяло, тъй като дарбите се 
дават за обща полза. Но богатствата на Църквата са винаги от такова естество, че още 
много е нужно за това превъзходно съвършенство, с което се хвалят нашите 
противници. Все пак Църквата не е оставена лишена в каквото и да било, но винаги има 
толкова, колкото е достатъчно, защото Господ знае какви са нейните нужди. Но за да я 



държи в смирение и набожна умереност, Той не й дава повече от това, което Той 
самият смята за необходимо. 

Знам, че тук е обичайно да се възразява, че Христос е очистил Църквата „с водно 
умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или 
бръчка” (Еф. 5:26, 27), и затова тя е наречена „стълб и подпорка на истината” (1 Тим. 
3:15). 

Но първият стих по-скоро показва какво Христос всекидневно извършва в нея, а 
не това, което веднъж вече е усъвършенствувал. Защото ако Той всекидневно освещава 
всички Свои хора, очиства ги, пречиства ги и изличава техните мръсни петна, пак е 
вярно, че те все още имат някакви петна и бръчки, и тяхното освещение е до известна 
степен несъвършено. Колко глупаво и безсмислено е да предполагаме, че Църквата, 
всички членове на която са доста опетнени и нечисти, е напълно свята и безгрешна във 
всяка своя част? Следователно, вярно е, че Църквата е осветена от Христос, но тук се 
вижда само началото на нейното освещаване; крайното и пълното съвършенство ще 
бъде извършено когато Христос Пресвятият истинно и изцяло я изпълни със Своята 
святост. Вярно е също, че нейните петна и бръчки са изличени, но така, че процесът 
продължава всеки ден, докато в Своето идване Христос изцяло премахне всеки останал 
недостатък. Защото ако не признаем това, ще бъдем принудени заедно с пелагианците 
да твърдим, че праведността на вярващите става съвършена в този живот; като катарите 
и донатистите няма да търпим никаква немощ в Църквата. 

Както видяхме на друго място (Глава 1, р. 10), другият текст има много различно 
значение от това, което те поставят в него. Защото когато Павел наставлява Тимотей и 
го обучава за служението на истински епископ, той казва, че прави това за да го научи 
как да се държи в Божията Църква. И за да го направи да се посвети на делото с по-
голяма сериозност и ревност, той добавя, че Църквата е стълб и подпорка на истината 
(1 Тим. 3:15). И какво друго означават тези думи освен че Божията истина е запазена в 
Църквата, и е запазена чрез проповядването; както на друго място казва, че „даде едни 
да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и 
учители” (Еф. 4:11); „за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на 
учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, 
действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, 
Христос” (Еф. 4:14, 15). Следователно, причината истината да не угасне в света, а да 
остане ненакърнена, е защото Той е направил Църквата да бъде верен пазител, чрез 
чиято помощ и служение истината бива поддържана. Но ако това пазителство се състои 
в служението на Пророците и Апостолите, следва, че цялото зависи от това, а именно, 
Господното Слово да бъде вярно запазено и поддържано в чистота. 

13. Словото и Духът са неразделни един от друг 

И за да могат моите читатели по-добре да разберат основата, от която главно 
зависи този въпрос, накратко ще обясня какво искат нашите противници и на кое ние се 
противим. Когато те отричат, че Църквата може да греши, тяхната цел и смисъл са 
следното: Тъй като Църквата е управлявана от Божия дух, тя може да върви безопасно 
и без Словото; в каквато и посока да отиде, тя не може да мисли или говори нищо друго 
освен истината, и следователно ако тя реши нещо без или извън Божието Слово, то 
трябва да бъде смятано за Божии слова. 



Ако се съгласим с първата точка, а именно, че Църквата не може да греши в 
нещата необходими за спасението, ние казваме, че тя не може да греши защото напълно 
е отхвърлила своята собствена мъдрост и се е покорила на учението на Святия Дух чрез 
Божието Слово. Именно в това е разликата. Те дават власт на Църквата без Божието 
Слово; ние я свързваме със Словото и не позволяваме тя да бъде отделена от него. 

Нима е странно невястата и ученик на Христос да бъде така покорна на своя 
Господар и Учител, че внимателно и постоянно да слуша Неговите уста? Във всеки 
добре подреден дом съпругата се покорява на заповедите на своя съпруг, във всяко 
добре подредено училище се слуша само поучението на учителя. Затова нека Църквата 
да не бъде мъдра от само себе си, нито да се мисли за нещо, а да смята, че няма мъдрост 
там, където Той не говори. 

По този начин тя няма да се доверява на измислиците на своя разум; и когато се 
обляга на Божието Слово, няма да се люшка в неувереност или колебания, а ще почива 
в пълна увереност и непоколебимо постоянство. Уповавайки на щедрите обещания, 
които е получила, тя ще има средствата да поддържа достойно своята вяра, без никога 
да се съмнява, че Святият Дух винаги присъствува с нея да бъде нейният съвършен 
водач по нейния път. В същото време тя ще помни ползата, която Бог тя да извлича от 
Святия Дух. „А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина” 
(Йоан 16:13). Как? „Той ще ви напомни всичко, което съм ви казал” (Йоан 14:26). 
Следователно, Той заявява, че не може да се очаква нищо повече от Неговия Дух, освен 
да просвети умовете ни да схванем истината на Неговото учение. Затова Йоан Златоуст 
правилно отбелязва, „Мнозина се хвалят със Святия Дух, но при онези, които говорят 
от себе си, това е лъжливо самохвалство. Както Христос заявява, че не говори от Себе 
Си (Йоан 12:49; 14:10), защото говори според Закона и Пророците; така, ако под името 
на Святия Дух се натрапва нещо противно на Благовестието, нека да не го вярваме. 
Защото както Христос е изпълнението на Закона (Рим. 10:4) и Пророците, така Духът е 
изпълнението на Благовестието” (Chrysost. Serm. de Sancto et Adorando Spiritu). Дотук с 
Йоан Златоуст. 

Сега можем лесно да видим колко погрешно нашите противници действуват 
като се хвалят със Святия Дух без друга причина, а само да припишат авторитета на 
Неговото име на странни учения, чужди на Божието Слово, докато Той самият желае да 
бъде неразделно свързан с Божието Слово; и Христос заявява същото нещо за Него, 
когато Го обещава на Църквата. И наистина е така. Господ иска Църквата завинаги да 
следва онези трезвост, която Той е заповядал. Той е забранил да се добавя каквото и да 
е нещо към Неговото Слово и да се отнема каквото и да е от него. Това е ненарушимата 
заповед на Бога и на Святия Дух, заповед, която нашите противници се стремят да 
нарушат, когато претендират, че Църквата е водена от Духа без Словото. 

14. Преданията подчинени на Писанието? 

Тук те отново мърморят, че Църквата трябва да добави нещо към писанията на 
апостолите, или че апостолите трябва да са обяснили устно това, което са написали по-
неясно, тъй като Христос им е казал, „Имам още много неща да ви кажа; но не можете 
да ги понесете сега” (Йоан 16:12), и че това са нещата, които са приети без писания, но 
единствено чрез предания и обичаи. Но какво безочие е това! Признавам, че учениците 
са били невежи и почти невъзприемчиви когато нашият Господ се обръща към тях с 
тези думи, но дали са били в такова състояние когато са записали Неговото учение, така 



че след това да има нужда да предават устно това, което поради невежество са 
пропуснали да напишат? Ако са били водени във всяка истина от Духа на истината 
когато са публикували своите писания, какво ги е възпирало да възприемат цялото 
познание на Благовестието и да го предадат писмено? Но нека да се съгласим с това, 
което те искат, стига да ни посочат нещата, които трябва да бъдат предадени без 
писания. Ако се опитат да направят това, аз ще се обърна към тях с думите на 
Августин, „Когато Господ мълчи, кой от нас може да каже това или онова? И ако си 
позволим да го кажем, как ще го докажем?” (August. in Joann. 96). Но защо да споря 
излишно? Всяко дете знае, че в Писанията на апостолите, които тези хора представят 
като осакатени и непълни, се съдържа окончателният вид на това откровение, което 
Господ им е обещал. 

15. Противоречия в доктриналните постановления на Църквата 

Какво, казват те, нима Христос не заяви, че не може да се противоречи на нищо, 
което Църквата поучава и постановява, когато заповядва всеки, който си позволи да 
противоречи, трябва да бъде смятан за езичник и бирник (Мат. 18:17)? Първо, тук не се 
говори за доктрини, а за властта на Църквата да порицава, и се утвърждава 
поправлението, та никой който е бил увещаван или укоряван, да не се противи на 
присъдата на Църквата. Но и да пропуснем това, много странно е, че тези хора така са 
изгубили всяко чувство на срам, че не се колебаят да възвеличават себе си чрез това 
изявление. Защото какъв смисъл извличат те от това, освен че не трябва да се презира 
мнението на Църквата, което мнение може да бъде основано единствено на Божието 
Слово? Трябва да слушаме Църквата, казват те. Кой отрича това? Но Църквата не 
решава нищо освен според Божието Слово. Но ако те искат повече от това, нека да 
знаят, че думите на Христос не им дават никаква подкрепа. 

Не би трябвало да изглежда като заяждане от моя страна така ревностно да 
настоявам, че не можем да позволим на Църквата никакво ново учение; с други думи, 
да й позволяваме да поучава и авторитетно да говори повече отколкото Господ е 
разкрил в Своето Слово. Смислените хора могат да видят колко голяма е опасността, 
ако на хората се даде толкова голяма власт. Те също виждат колко голяма е 
възможността за подигравките и клеветите на нечестивите, ако признаем, че 
християните трябва да приемат човешките мнения като че ли са Божии слова. 

Можем да добавим, че като говори според обстоятелствата на Своето време, 
нашият Спасител даде името Църква на Синедриона, та учениците след това да се 
научат да почитат святите събрания на Църквата. От това би следвало, че отделните 
градове и области би трябвало да имат също такава свобода в измислянето на нови 
догми. 

16. Слабостта на примерите на нашите противници 

Примерите, които те привеждат, не са им от полза. Те казват, че кръщението на 
деца произтича не толкова от ясната заповед на Писанието, колкото от постановление 
на Църквата. Би било нещастно убежище в защита на кръщението на деца да сме 
принудени да прибягваме до голия авторитет на Църквата; но на друго място ще 
изясним това (Глава 16), че въобще не е така. По същия начин, когато те възразяват, че 
в Писанията никъде не намираме това, което е заявено на Никейския събор, а именно, 
че Синът е от същото естество като Бащата (виж August. Ep. 178), те са обидно 



несправедливи към Бащите, като че ли те безразсъдно са осъдили Арий за това, че не е 
приел техните собствени думи, макар да са изповядвали, че цялото това учение се 
съдържа в писанията на Апостолите и Пророците. Признавам, че самият израз не 
съществува в Писанието, но като виждам, че там толкова често се заявява, че има един 
Бог, и Христос толкова често е наричан истинен и вечен Бог, един с Бащата, какво са 
направили Никейските Бащи, когато са заявили, че те са от едно естество, освен просто 
да заявят истинския смисъл на Писанието? Теодор разказва, че като открива 
събранието, Константин говори следното: „В разглеждането на Божествените неща 
имаме записано учението на Святия Дух. Евангелията и апостолските писания, заедно с 
думите на пророците, ни показват напълно смисъла на думите на Божеството. Затова, 
като оставим настрана несъгласията, нека да намерим обяснение на тези въпроси от 
думите на Духа” (Theodore. Hist. Eccles. Lib. 1 c. 5). Никой не се е противопоставил на 
този благоразумен съвет; никой не е възразил, че Църквата може да добавя нещо свое, 
че Духът не е изявил всичко на апостолите, или поне че те не са го предали на 
потомството, и така нататък. Ако е вярна идеята, на която настояват нашите 
противници, тогава, първо, Константин е сгрешил като е лишил Църквата от нейната 
власт, и второ, когато никой от епископите не е станал да я защити, тяхното мълчание 
трябва да е вероломство и ги прави предатели против закона на Църквата. Но тъй като 
Теодор разказва, че те с радост приемат казаното от императора, очевидно е, че по 
онова време тази нова догма не е била известна. 

   



Глава Девета 

9. ЗА СЪБОРИТЕ И ТЯХНАТА ВЛАСТ. 

Тъй като папистите смятат, че техните събори изразяват мнението и единодушието на 
Църквата, особено относно властта за обявяване и излагане на догми, необходимо е да 
разгледаме съборите преди да продължим да разглеждаме тази част от властта на 
Църквата, която е свързана с учението: 

I. Разглеждане на властта на съборите в определянето на 
догмите и показване, че Божият Дух не е така обвързан с 
Пастирите на Църквата, както нашите противници 
предполагат. Опровержение на техните възражения, р. 1-7.  

II. Излагане на грешките, противоречията и слабостите на 
някои събори. Опровержение на хитростта, че трябва да се 
покоряваме безусловно на онези, които са поставени над 
нас, 8-12.  

III. За властта на съборите по отношение на тълкуването на 
Писанието, р. 13, 14.  

Раздели. 

1. Истинското естество на Съборите.  
2. Откъде произтича властта на Съборите. Какво означава събиране в името на 

Христос.  
3. Възражение, че в Църквата няма истина освен в Пастирите и Съборите. Отговор, 

показващ от текстове от Стария Завет, че Пастирите често бяха лишени от духа 
на познание и истина.  

4. Текстове от Новия Завет, показващи, че и нашата епоха ще бъде подложена на 
същото зло. Това е потвърдено чрез примери от почти всички векове.  

5. Не всички, които претендират да са Пастири, наистина са такива.  
6. Възражение, че Вселенските Събори представляват Църквата. Отговор, 

показващ нелепостта на това възражение от текстове в Стария Завет.  
7. Текстове в същия смисъл от Новия Завет.  
8. Съборите имат власт само дотолкова, доколкото са в съгласие с Писанието. 

Свидетелството на Августин. Никейски, Константинополски и Ефески събори. 
Последващите Събори са по-нечисти и трябва да бъдат възприемани с резерви.  

9. Противоречиви решения на Съборите. Трябва да приемаме само онези решения, 
които са в съгласие с Божествената истина. Трябва да отхвърляме другите, които 
се различават от нея. Това се потвърждава от примерите на Константинополския 
и Никейския събори; също от Халкедонския и от Втория Ефески събор.  

10. Грешките на по-чистите Събори. Четири причини за тези грешки. Пример от 
Никейския събор.  

11. Друг пример от Халкедонския събор. Същите грешки в провинциалните Събори.  
12. Увъртането на папистите. Три отговора. Заключение на дискусията за властта на 

Църквата относно учението.  
13. Последна част на главата. Властта на Църквата в тълкуването на Писанието. От 

какъв извор трябва да произлиза тълкуването. Средства за запазване на 
единството в Църквата.  



14. Опровержение на безсрамния опит на папистите да наложат своята тирания. 
Техните Събори одобряват неща, които са противни на Писанието. Примери с 
безбрачието и причастието.  

(Истинската власт на църковните събори, 1-2) 
1. Две уводни бележки 

Дори аз сега да се съглася с всичко, което те искат относно Църквата, това няма 
да им помогне много в техните цели. Защото всичко, което се казва за Църквата, те 
незабавно прехвърлят на съборите, което според техния възглед представляват 
Църквата. И когато спорят така упорита за властта на Църквата, тяхната единствена цел 
е да прехвърлят всичко, което постигнат, на ромския понтиф и на неговия съвет от 
кардинали. 

Преди да започна да разглеждам този въпрос, трябва накратко да разгледаме 
предварително две точки. 

Първо, макар че смятам да бъда по-безкомпромисен в разглеждането на този 
предмет, това не е защото поставям върху древните събори по-малка стойност 
отколкото е правилно. Почитам ги от цялото си сърце, и бих искал всички да им 
отдават дължимата почит. Но трябва това да става с това ограничение, че нищо не 
трябва да принизява Христос. Нещо повече, право на Христос да председателствува 
всички събори и да не споделя почестите Си с никой човек. Но аз твърдя, че Той 
председателствува само когато управлява цялото събрание чрез Своето Слово и Дух. 

Второ, като приписвам на съборите по-малко от това, което моите противници 
изискват, това не е защото се страхувам, че съборите са благосклонни към тяхната 
кауза и враждебни към нашата. Защото макар че от Божието Слово сме получили в 
изобилие средствата да докажем нашето учение и да опровергаем цялото папство, и 
следователно нямаме голяма нужда от друга помощ, все пак, ако е необходимо, 
древните събори ни снабдяват в голяма степен с това, което може да е достатъчно за 
нашите каузи. 

2. Истински и лъжливи събори 

Нека сега да преминем към самата тема. Ако се обърнем към Писанието по 
въпроса за съборите, няма обещание, което да е по-забележително от това, което се 
съдържа в тези думи на нашия Спасител, „Където двама или трима са събрани в Мое 
име, там съм и Аз между тях.” Но това е също толкова приложимо за кое да е отделно 
събрание, колкото и за вселенски събор. Но все пак основния смисъл на въпроса не е 
тук, а в добавеното условие, а именно, че Христос ще бъде насред събора, ако съборът е 
събран в Неговото име. Следователно, дори нашите противници да назовават събори с 
хиляди епископи, това няма да им е от полза; нито ще ни убедят да вярваме, че те са 
ръководени от Святия Дух, както те твърдят, докато не ни покажат правдоподобно, че 
са събрани в името на Христос; тъй като е еднакво възможно и нечестиви и лъжливи 
епископи да се наговарят против Христос, и добри и честни епископи да се събират в 
Неговото име. За това имаме ясно доказателство в много от указите, които произтичат 
от съборите. Но за това ще говорим по-късно. Засега ще отговоря само с една дума, че 
обещанието на нашия Спасител е отправено към онези, които се събират в Неговото 
име. Но как можем да разпознаем такова събиране? Аз отричам, че се събират в името 



на Христос онези, които пренебрегвайки Неговата заповед, с която Той заповядва нищо 
да не се прибавя към Божието Слово нито да се отнема от него, определят всичко 
според както им е угодно, които недоволни от думите на Писанието, тоест от 
единственото правило за съвършена мъдрост, измислят някаква новост от собствените 
си умове (Вт. 4:2; Откр. 22:18). Определено, тъй като нашият Спасител не е обещал да 
присъствува на всякакви събори от всякакъв вид, но е дал конкретен белег за 
различаване на истинните и законните събори от другите, ние не трябва по никакъв 
начин да губим от погледа си това разграничение. Заветът, който Бог в древността 
сключи с левитските свещеници, трябваше да бъде на устата на свещениците да го 
поучават (Мал. 2:7). Той винаги изискваше това от пророците, и също виждаме, че това 
е закон даден и на апостолите. Бог не дава нито почестите на свещеничество, нито 
някаква власт на онези, които нарушават този завет. Нека моите противници да 
разрешат тази трудност, ако искат да подчинят моята вяра на човешки постановления 
без никаква власт от Божието Слово. 

(Недостатъците на пастирите правят техните събори несъвършени, 3-7) 
3. Истината може да подкрепя и да утвърждава себе си в Църквата без и против 
„пастирите” 

Идеята, че в Църквата не може да има истина, ако няма истина сред пастирите, и 
че самата Църква не може да съществува, освен изразена в общите събори, е много 
далеч от истината, ако пророците са ни оставили правилно описание на своето време. 
По времето на Исая имаше Църква в Ерусалим, която Господ все още не беше 
изоставил. Но той говори така за пастирите: „Всичките му стражи са слепи, те са 
невежи; те всички са неми кучета, които не могат да лаят, които сънуват, лежат и 
обичат дрямане, - Да! лакоми кучета, които никога не се насищат, - те са овчари, които 
не могат да разсъждават, всички са се обърнали към своя си път” (Ис. 56:10, 11). По 
същия начин Осия казва, „Ефрем бди против моя Бог; а по всичките пътища на пророка 
има примка на птицеловец, и омраза в дома на неговия Бог” (Ос. 9:8). Тук, като ги 
свързва иронично с Бога, той показва, че претенциите за свещеничество са напразни. 
Имало е Църква и по времето на Еремия. Нека да чуем какво той казва за пастирите: „И 
от пророк до свещеник всеки постъпва лъжливо.” И отново, „Лъжливо пророкуват 
пророците в името Ми; Аз не съм ги пратил, нито съм им заповядал, нито съм им 
говорил” (Ер. 6:13; 14:14). И за да не бъда отегчителен с цитати, прочетете цялата 
тридесет и трета и четиридесета глави на Еремия. Но от друга страна, Езекиил ги 
критикува с по-меки думи. „Всред нея има заговор от пророците й; те поглъщат души 
като лъв, който реве и граби лова” (Езек. 22:25, 26). Има и още стихове със същия 
смисъл. Подобни оплаквания са изобилни в пророците; нищо не се среща по-често от 
тях. 

4. Отстъпничеството на пастирите е предсказано 

Но макар че това голямо зло е преобладавало сред юдеите, може би нашето 
време е свободно от него. Бих искал да е така; но Святият Дух заявява, че не е така. 
Защото думите на Петър са ясни, „Но имало е лъжливи пророци между людете, както и 
между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси” (2 Пет. 
2:1). Вижте как той предсказва надвисналата опасност, не от обикновените вярващи, а 
онези, които ще се кичат с името пастири и учители. Освен това, колко често Христос и 
Неговите апостоли предсказват, че най-големите опасности, от които Църквата ще бъде 
застрашена, ще дойдат от пастирите (Мат. 24:11, 24)? Дори Павел открито заявява, че 



Антихристът ще седне в Божия храм (2 Сол. 2:4); и с това показва, че страшното 
бедствие, за което говори, ще дойде само от онези, които ще седят в Църквата като 
пастири. И в друг текст показва, че началото на това голямо зло е съвсем близо. Защото 
като се обръща към презвитерите в Ефес, той казва, „Аз зная, че подир моето 
заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от 
самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат 
учениците след себе си” (Деян. 20:29, 30). Ако пастирите могат да се изродят толкова 
много за такова кратко време, какво да кажем за израждането след дълги векове? И за 
да не пълня страниците си с подробности, почти всяка епоха ни напомня с примери, че 
истината не винаги е почитана сред пастирите, и че безопасността на Църквата не 
зависи от тяхното състояние. Правилно е онези, които са назначени да пазят мира и 
безопасността на Църквата, да бъдат нейни водачи и пазители; но едно нещо е да 
изпълняваш това, което дължиш, а друго е да дължиш това, което не изпълняваш. 

5. Нуждата да бъдат съдени с разбиране 

Но нека никой не ме разбира така, като че ли желая във всяко нещо безразсъдно 
и невъздържано да съборя властта на пастирите. Аз само съветвам да се упражнява 
разбиране и да не се предполага без да се мисли, че всички, които наричат себе си 
пастири, наистина са такива. Но папата с цялата пасмина от свои епископи, само 
защото се наричат пастири, отхвърлят всяко покорство към Божието Слово, 
преобръщат всички учения и ги обръщат насам-натам както им е угодно; в същото 
време настояват, че не могат да бъдат лишени от светлината на истината, че Божият 
Дух постоянно обитава в тях, че Църквата живее от тях и умира с тях, като че ли 
Господ не нанася Своите осъждения и дори в нашето време не наказва света за 
неговото нечестие, по същия начин, по който наказваше неблагодарността на древните, 
а именно, като удряше пастирите с изумление и слепота (Зах. 12:4). Тези глупци не 
разбират, че са като онези в древните времена, които воюваха против Божието Слово. 
Защото така враговете на Еремия се противяха на истината: „Елате, нека скроим 
замисли против Еремия; защото не ще се изгуби закон от свещеник, нито съвет от 
мъдър, нито слово от пророк” (Ер. 18:18). 

6. Съборите също могат да са противни на истината 

От тук е лесно да отговорим на техните твърдения относно вселенските събори. 
Не може да се отрече, че при пророците юдеите имаха истинска Църква. Но ако тогава 
е имало общ събор, съставен от свещениците, на какво щеше да прилича Църквата? 
Чуваме как Господ отхвърля не един или два от тях, но цяло множество от събори: 
„Свещениците ще се смутят, и пророците ще се ужасят” (Ер. 4:9). И отново, „Но 
поуката ще се изгуби от свещеника, и съветът от старейшините” (Езек. 7:26). И отново, 
„Затова ще ви бъде нощ, та да нямате видение, и ще ви бъде тъмно, та да не 
прокобявате, слънцето ще залезе за пророците, и денят ще се смрачи над тях. . . .” (Мих. 
3:6). И така, ако всички хора, описани по този начин, се съберат заедно, какъв дух би 
ръководел тяхното събрание? Имаме забележителен пример в събора, който Ахав 
свиква (3 Царе 22:6, 22). Присъствуваха четиристотин пророци. Но тъй като се бяха 
събрали единствено с цел да ласкаят безбожния цар, Господ изпрати Сатана да вложи 
лъжлив дух в устата им. Истината беше осъдена единодушно. Михей беше осъден като 
еретик, бит и хвърлен в затвора. Същото беше сторено и на Еремия (Ер. 20:2; 32:2; 
37:15) и на другите пророци (ср. Мат. 21:35; 23:29). 



7. Пример от Йоан 11:47 

Но има един забележителен пример, който може да е напълно достатъчен. От 
гледна точка на външните условия, какво му липсваше на събора, който свещениците и 
фарисеите свикаха в Ерусалим против Христос (Йоан 11:47)? Ако тогава е нямало 
Църква в Ерусалим, Христос никога нямаше да участвува в жертвите и другите 
церемонии. Има тържествено събрание; първосвещеникът ръководи; цялото 
свещеническо съсловие заема местата си; и все пак Христос бива осъден и Неговото 
учение е отхвърлено. Това отвратително действие доказва, че Църквата въобще не е 
участвувала в този събор. Но нямало било опасност, че такова нещо може да се случи 
на нас. Кой го казва? Твърде голямата увереност за неща от такава голяма важност 
може да се окаже немарливост. И когато Духът чрез устата на Павел изрично 
предупреждава, че ще има отстъпление, което не може да дойде докато първо 
пастирите не изоставят Бога (2 Сол. 2:3), защо да доброволно да вървим сляпо към 
своето унищожение? Следователно, по никакъв начин не можем да признаем, че 
Църквата се състои в събранието на пастирите, относно които Господ никъде не е 
обещал, че винаги ще бъдат добри, а на някои места предсказва, че ще бъдат нечестиви. 
Когато Той ни предупреждава за опасност, това е за да бъдем по-внимателни. 

(Отклонявайки се от Писанието, съборите в последствие се израждат, но 
дори Никея и Халкедон са имали грешки, 8-11) 
8. Истинността на съборните решения 

Тогава какво, ще попитате, няма ли власт в съборните решения? Наистина, има; 
защото аз не споря, че всички събори трябва да бъдат осъдени и всички техни решения 
отменени, или да бъдат напълно изличени. Но някой ще каже, че аз ги правя всички те 
да бъдат подчинени на човешко решение, и така давам на всеки свободата да приема 
или отхвърля съборните решения според както му е угодно. В никакъв случай; но 
винаги когато решение на събор се привежда като доказателства, първото нещо, което 
бих желал да се направи, е да се изследва в какво време се е провел съборът, по какъв 
случай, с какво намерение и кои са присъствували на него; след това бих искал да 
сравня разглежданата тема със стандарта на Писанието. И това ще направя по такъв 
начин, че решението на събора да има своята тежест и да бъде смятано за авторитетна 
преценка, но без да отменя прилагането на проверката, за която споменах. 

Бих искал всички да спазват метода, който Августин съветва в своята Трета 
книга против Максимин, когато иска да заглуши клеветите на този еретик против 
съборните решения, „Не би трябвало аз да използвам Никейския събор против теб, нито 
ти да използваш Ариминския събор против мен, като че ли те предрешават въпроса. Аз 
не съм обвързан от авторитета на единия, нито ти от авторитета на другия. Нека да 
сравняваме точка с точка, кауза с кауза според авторитета на Писанието, авторитет, 
който не е ограничен до единия от нас, но е общ за нас двамата.” 

По този начин съборите трябва да бъдат надлежно почитани, но най-високата 
почит трябва да се отдава на Писанието, като всичко се проверява чрез него. Така, 
доколкото става въпрос за ученията за вярата, ние с готовност приемаме и почитаме 
като святи онези древни събори в Никея, Контантинопол, първия Ефески, Халкедон и 
други, които са били свикани за опровергаване на заблуди, защото те не съдържат нищо 
друго освен чисто и истинно тълкуване на Писанието, което святите Бащи с духовно 
благоразумие са възприели за да смажат надигналите се по онова време врагове на 



вярата. Също и в някои по-късни събори виждаме изявена истинна ревност за вярата, и 
нещо повече, недвусмислени белези за духовност, ученост и благоразумие. Но тъй като 
нещата обикновено се влошават, лесно е да видим в по-късните събори как Църквата 
постепенно се е изродила от чистотата на онзи златен век. 

Но аз не се съмнявам, че дори в тези по-покварени векове съборите са имали 
епископи с по-добър характер. Но с тях е ставало това, от което древните римски 
сенатори са се оплаквали по отношение на своите закони. Тъй като мненията се 
преброяват, а не преценяват, по-добрите е трябвало да отстъпят пред по-големия брой 
хора. Те определено са изложили много безбожни възгледи. Няма нужда тук да 
привеждаме примери, защото ще бъде отегчително и защото е направено от други така 
внимателно, че не остава много да се добави. 

9. Събори против събори! 

Нещо повече, защо да разглеждам споровете между съборите? Няма никакво 
основание да ми шепнат, че когато съборите противоречат един на друг, единият от тях 
не е законен събор. Защото как ще определим това? Ако не греша, можем да го 
определим единствено като съдим от Писанието кои постановления не са според 
здравото учение. Защото това е единственото сигурно правило за преценка. 

Изминали са около деветстотин години откакто Константинополският събор, 
свикан от император Лъв, определя изображенията, поставени в храмовете, да бъдат 
изхвърлени и натрошени. Малко след това Никейският събор, свикан от Ирина поради 
неприязън към предишния събор, нарежда изображенията да бъдат възстановени. Кой 
от двата събора да признаем за законен? Като цяло вторият възтържествува и осигурява 
мястото на изображенията в църквите. Но Августин твърди, че това не може да се 
прави без голяма опасност от идолопоклонство. В един по-късен период Епифаний 
говори много по-рязко, (Epist. ad Joann. Hierosolym. et Lib. 3 contra Haeres.). Защото той 
казва, че е неизговорима мерзост да се виждат изображения в християнски храм. Ако 
хората, които говорят така, бяха живи днес, биха ли одобрили един такъв събор? Но ако 
историците са прави, и ние вярваме, че са прави, не само самите изображения, но 
поклонението пред тях е било одобрено на този събор. Сега е ясно, че тази наредба 
произлиза от Сатана. С това те не показват ли, че като извращават и изопачават 
Писанието, те всъщност му се подиграват? Показах достатъчно ясно това в една 
предишна част на този труд (виж Книга 1, глава 11, р. 14). Както и да е, никога няма да 
можем да разграничаваме между противоречивите и разногласни събори, ако не ги 
преценяваме според тези везни за хората и ангелите, тоест Божието Слово. Така 
приемаме Халкедонския събор и отхвърляме втория Ефески събор, защото вторият 
одобрява безбожието на Евтих, а първият го осъжда. Присъдата на тези святи мъже е 
била основана на Писанията, и докато я следваме, желаем Божието Слово, което тогава 
е просветило тях, сега да просвещава и нас. Нека сега романистите да вървят и да се 
хвалят според обичая си, че Святият Дух е вързан и обвързан с техните събори. 

10. Човешки недостатъци на съборите 

Има недостатъци дори в техните древни и по-чисти събори, било защото 
учените и благоразумни мъже, които са присъствували, са били прекалено заети с 
належащите проблеми и не са обърнали внимание на много други неща; или защото, 
заети с важните и по-сериозни мерки, са си затворили очите за по-маловажните; или 



просто защото като хора са се заблудили поради незнание, или понякога са били 
подведени от прекомерни страсти. За този случай (който изглежда най-труден за 
избягване) имаме поразителен пример в Никейския събор, който заслужено е приет 
единодушно с най-голяма почит. Защото когато първият член на нашата вяра е бил в 
опасност, и неговият враг Арий е присъствувал, готов да воюва против всички, и е било 
от върховна важност всички, които са дошли да атакуват Арий, да са единодушни, те 
въпреки това, чувствувайки се сигурни във всички тези опасности, и забравяйки своята 
тежест, умереност и изисканост, изоставяйки дискусията, която е била пред тях (като че 
ли са се събрали с изричната цел да облагодетелствуват Арий), започват да се отдават 
на своите вътрешни разногласия, и перото, което е трябвало да обърнат против Арий, 
са го обърнали един против друг. Чути са гнусни обвинения, отправени са обиди, и 
никога е нямало да прекратят своите борби, докато взаимно не си нанесат рани, ако 
император Константин не се е намесил, и като е заявил, че разследването на техния 
личен живот е въпрос отвъд неговата компетентност, е подтиснал тяхната 
невъздържаност чрез ласкателство вместо чрез порицание. В колко много отношения е 
възможно съборите след този събор да са грешали? Тази истина няма нужда от дълго 
доказателство; всеки, който чете техните решения, ще види много недостатъци, за да не 
използвам по-силна дума. 

11. Човешки грешки на съборите 

Дори римският понтиф Лъв не се колебае да обвини Халкедонския събор в 
честолюбие и безразсъдна прибързаност, макар да го признава за ортодоксален в 
неговите учения. Той не отрича, че е законен, но открито твърди, че е възможно 
съборът да е сгрешил. Някои хора може би мислят, че е глупаво да се трудя да показвам 
такива грешки, тъй като и моите противници признават, че съборите могат да грешат в 
неща, които не са необходими за спасението. Но моят труд не е излишен. Защото като 
са принудени, те го признават на думи, но като ни натрапват решенията на всички 
събори във всичко без разграничение като слова на Святия Дух, те изискват повече, 
отколкото признават в самото начало. Като действуват така, какво се опитват да 
докажат, освен че съборите не могат да грешат, или че ако грешат, за нас е незаконно 
да осъзнаваме истината или да отказваме да се съгласим с техните грешки? В същото 
време това, което аз твърдя, е, че макар съборите да са иначе набожни и святи и 
ръководени от Святия Дух, Той е позволил в тях да има голяма човешка намеса, за да 
не би да уповаваме твърде много на хора. Това е много по-добър възглед от този на 
Григорий Нанзиански, който казва (Ep. 55), че никога не е видял събор да завършва 
добре. Като твърди, че всички събори без изключение да завършват зле, той им оставя 
твърде малка власт. 

Няма нужда да споменаваме отделно областните събори, тъй като е лесно да 
преценим от случая с вселенските събори колко власт имат те да формират членовете 
на вярата и да решават какво учение може да бъде възприемано. 

(Не трябва да следваме слепи водачи; решенията на по-късните събори са 
погрешни от гледна точка на Писанието, 12-14) 
12. Никакво сляпо покорство 

Но когато в защитата на своята кауза виждат как всички разумни основания им 
се изплъзват, нашите романисти прибягват до едно последно нещастно хитруване. Все 
пак остава Господното Слово, което ни заповядва да се покоряваме на онези, които 



имат власт над нас (Евр. 13:17), дори те да са тъпи н разум и разбиране и най-извратени 
в сърцето и волята си. Наистина ли е така? Какво ще стане, ако отрека, че онези, които 
действуват така, имат власт над нас? Те не могат да си приписват повече отколкото си 
приписваше Исус Навиев, който е едновременно Господен пророк и превъзходен 
пастир. Тогава нека да чуем с какви думи Господ го въведе в неговото служение. „Тая 
книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и 
нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото 
тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех” (Ис.Нав. 1:7, 8). 
Следователно наши духовни водачи ще бъдат онези, които не се отклоняват нито 
наляво, нито надясно от Господния закон. Но ако трябва да приемаме без колебание 
учението на всички пастири, защо толкова често и толкова настоятелно Господ ни 
увещава да не се подвеждаме по лъжепророци? „Така казва Господ на Силите: Не 
слушайте думите на пророците, които ви пророкуват; те ви учат суета, изговарят 
видения от собственото си сърце, а не от устата Господни” (Ер. 23:16). И отново, 
„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са 
вълци грабители” (Мат. 7:15). Напразно би било Йоан да ни увещава да изпитваме 
духовете дали са от Бога (1 Йоан 4:1). Дори ангелите трябва да бъдат подлагани на 
такова изпитване (Гал. 1:8), да не говорим за Сатана и неговите лъжи. И какво означава 
изразът, „слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата” (Мат. 15:14)? Не 
заявява ли съвсем ясно, че има голяма разлика между пастирите, които трябва да 
слушаме и които не трябва да слушаме? Следователно те нямат основания да ни 
натрапват имена, за да ни привлекат да участвуваме в тяхната слепота, тъй като ние 
виждаме обратното, че Господ специално се грижи да ни предпази от отклоняване в 
грешките на други хора, независимо под какво прикритие се представят. Защото ако 
отговорът на нашия Спасител е верен, слепите водачи, били те първосвещеници, 
прелати или понтифи, не могат да направят нищо друго освен да ни поведат със себе си 
в пропастта. Затова, нека никакви имена на събори, пастири и епископи (били те 
истинни и лъжливи) да не ни възпират да обръщаме внимание на свидетелството на 
думите и фактите, и да изпитваме всички духове според Божественото Слово, за да 
докажем дали са от Бога. 

13. Действителното значение на съборите за тълкуването на Писанието 

След като доказахме, че на съборите не е дадена власт да постановяват ново 
учение, нека да разгледаме властта, която имат относно тълкуванието на Писанието. 

Ние с готовност признаваме, че когато се разглежда някое учение, няма по-
добро или сигурно средство от събор от истински епископи, които се събират и 
обсъждат спорния въпрос. Ще има много повече авторитет в едно такова решение, в 
което пастирите на църквите постигат единодушие след като се обръщат към 
Христовия Дух, отколкото ако всеки, като решава сам за себе си, го налага на своите 
хора, или ако няколко човека се срещнат в тайно и вземат решение. Второ, когато 
епископите са събрани на едно място, по-удобно е заедно да размишляват, определяйки 
и учението, и формата на поучение, за да не би различията да създава съблазни. Трето, 
Павел предписва именно този метод на определяне на учението. Защото когато дава 
властта за решение на една църква, той показва каква трябва да е процедурата в по-
важните случаи, а именно, църквите заедно трябва да разследват случая. И самото 
чувство на благочестие ни казва, че ако някой създава грижи на Църквата с някакво 
ново учение и проблемът отиде дотам, че има опасност от разцепление, църквите първо 
трябва да се срещнат, да изследват въпроса, и накрая след надлежно обсъждане да 



решат според Писанието, което едновременно ще постави край на съмненията сред 
хората, и ще затвори устата на нечестивите и безразсъдни хора, така че ще попречи на 
проблема да се развие по-нататък. 

Така, когато се появява Арий, бива свикан Никейският събор, и чрез неговата 
власт биват смазани нечестивите домогвания на този безбожник, мирът е възстановен в 
църквите, които той е безпокоил, и е потвърдена вечната божественост на Христос 
противно на неговата богохулна догма. След това, когато Евномий и Македоний 
създават нови смутове, тяхната лудост бива изцелена с подобно лекарство на 
Константинополския събор; безбожието на Несторий бива победено на Ефеския събор. 
Накратко, от самото начало това е бил обичайният метод за запазване на единството в 
Църквата винаги когато Сатана е започвал своите интриги. 

Но нека да помним, че не всички епохи и места са били облагодетелствувани с 
хора като Атанасий, Васил, Кирил и други защитници на здравото учение, които 
Господ е издигал тогава. Нека да размислим какво става на Втория Ефески събор, 
когато ереста на Евтихий надделява, и този свят човек Флавиан с още няколко набожни 
мъже бива изпратен на заточение, и са били извършени много подобни престъпления, 
защото съборът е бил ръководен не от Святия Дух, а от Диоскор, бунтовник и човек с 
отвратителен нрав. Но на събора не е присъствувала Църквата. Признавам това; защото 
винаги твърдя, че истината никога не изчезва от Църквата, дори да бъде подтисната от 
някой събор, но бива чудно запазена от Господа за да се надигне отново и да се покаже 
победоносна на времето си. Но отричам, че всяко тълкуване на Писанието, което е 
получило гласовете на някой събор, задължително е истинно и правилно. 

14. Лъжлива преценка на съборните решения от страна на римската църква 

Но романистите имат друга цел, когато казват, че на съборите принадлежи 
властта да тълкуват Писанието; и то безусловна власт. Защото те го използват като 
предлог да определят като тълкуване на Писанието всичко, което е решено на съборите. 
Нито една сричка не може да се намери в Писанието за чистилището, за ходатайството 
от светии, за тайно изповядване и други такива. Но тъй като всички тези неща са били 
одобрени от властта на Църквата, или да говорим по-точно, са били приети по лични 
съображения и практика, всяко едно от тях трябвало да бъде смятано за тълкуване на 
Писанието. И не само това, но и всичко, което някой събор е постановил против 
Писанието, трябва да получи името „тълкувание.” Христос заповяда всички да пият от 
чашата, която Той даде на Вечерята. Констанският събор забранява тя да се дава на 
хората и определя, че само свещеникът трябва да я пие. Макар че това е напълно 
противно на наредбата на Христос (Мат. 26:26), те искат то да бъде смятано за 
тълкувание на Неговите думи. Павел определя забраната против брака като бесовско 
учение (1 Тим. 4:1, 3); и на друго място Духът заявява, че „Женитбата нека бъде на 
почит у всички” (Евр. 13:4). След това те забраняват на свещениците да се женят и 
настояват, че това е истинно и правилно тълкуване на Писанието, макар че не е 
възможно да си представим нещо по-чуждо на Писанието. Ако някой се осмели да 
отвори уста против тях, ще бъде осъден като еретик, тъй като решението на Църквата е 
безусловно, и е незаконно да има някакво съмнение относно точността на нейното 
тълкувание. Но защо да опровергавам такова безочие? Достатъчно е само да го посоча, 
за да го осъдя. 



Съзнателно пропускам тяхната догма по отношение на властта за одобрение на 
Писанието. Защото да се подчиняват по този начин Божиите слова на човешкото 
одобрение, и да се твърди, че те са осветени само защото са били угодни на хора, е 
богохулство, което не заслужава да бъде споменавано. Освен това, аз вече го засегнах 
на друго място (Книга 1, глава 7, и глава 8, р. 9). Но ще им задам един въпрос: Ако 
авторитетът на Писанието е основан върху одобрението на Църквата, могат ли да ми 
цитират някое съборно решение, което казва това? Според мен не могат. Тогава защо 
Арий позволява да бъде победен на Никейския събор чрез текстове от Евангелието от 
Йоан? Според тях той е имал правото да ги отхвърли, тъй като тези текстове не са били 
одобрени преди това от никой вселенски събор. Те твърдят, че имало било стар 
сборник, който те наричат Канон, и твърдят, че той бил съставен по решение на 
Църквата. Но аз отново питам: На кой събор е бил оповестен този Канон? Тук те трябва 
да замълчат. Освен това бих искал да знам какъв е според тях кози Канон. Защото 
виждам, че сред древните има твърде малко единодушие относно него. Ако трябва да 
обърнем внимание на това, което Йером казва (Praef. in Lib. Salom.), Макавеите, Товит, 
Исус Сирахов и други такива трябва да се причислят към Апокрифите; но те в никакъв 
случай не биха позволили това. 

   



Глава Десета 

10. ЗА ВЛАСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОНИ. ЖЕСТОКОСТТА НА 
ПАПАТА И НЕГОВИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ В ТИРАНИЧНОТО 
ПОТИСКАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ДУШИТЕ. 

Тази глава разглежда: 

I. Правните уредби на хората въобще. За разграничението 
между обществените и църковните закони. За съвестта, 
защо и в какъв смисъл църковните служители не могат да 
налагат закони върху съвестта, р. 1-8.  

II. Традициите на папските наредби относно церемониите и 
дисциплината. Многото същностни за нея пороци, 9-17. 
Опровержение на аргументите в подкрепа на тези 
традиции, р. 17-26.  

III. Църковната правна уредба, която е добра и законна, р. 27-
32.  

Раздели. 

1. Властта на Църквата в налагане на закони. Тя е направена източник на 
човешките традиции. Нечестието на тези традиции.  

2. Много от папистките традиции не само са трудни, но и невъзможни за спазване.  
3. За да може този въпрос да бъде обяснен по-удобно, трябва да бъде обяснено 

естеството на съвестта.  
4. Обяснение на определението за съвест. Примери за изясняване на 

определението.  
5. Учението на Павел за покорство към владетелите заради съвестта не подкрепя 

папската доктрина за задължителността на традициите.  
6. Изложение на проблема. Един кратък начин за неговото решаване.  
7. Съвършеното правило за живот в Закона. Бог е нашият единствен Законодател.  
8. Традициите на папството са противни на Божието Слово.  
9. Церемониалните традиции на папистите. Тяхното нечестие. Те са заместител на 

истинското поклонение към Бога.  
10. Чрез тези церемонии се осуетява Божията заповед.  
11. Някои от тези церемонии са безполезни и детински. Тяхното безкрайно 

многообразие. Въвеждане на юдаизма.  
12. Нелепостта на тези церемонии е взета от юдаизма и езичеството.  
13. Августин осъжда техния непоносимо голям брой.  
14. Така се вреди на Църквата. Няма извинение за тях.  
15. Те подвеждат суеверните. Използват се като някакво представление и за 

заклинания. С тях се търгува за печалби.  
16. Всички такива традиции подлежат на подобни критики.  
17. Отговор на аргументите в подкрепа на традициите.  
18. Продължение на отговора.  
19. Пример от сравнението между простото провеждане на Господната вечеря при 

Апостолите и сложните церемонии на папистите.  
20. Друг пример от използването на светена вода.  



21. Аргумент в подкрепа на традициите, основан върху решението на Апостолите и 
презвитерите в Ерусалим. Обяснение на това решение.  

22. Някои неща в папството могат да бъдат допуснати за малко време заради 
слабите братя.  

23. Спазването на папските традиции противоречи на християнската свобода, 
изтезава съвестта и е обида против Бога.  

24. Всички човешки нововъведения в религията са неугодни на Бога. Причина за 
това. Потвърждение чрез пример.  

25. Аргумент основан върху примерите на Самуил и Маное. Отговор.  
26. Аргумент, че Христос иска такъв товар да бъде носен. Отговор.  
27. Трета част на главата, разглеждащ законните църковни наредби. Тяхната основа 

е в общата предпоставка, че всичко трябва да се върши с приличие и ред. Две 
крайности, които трябва да се избягват.  

28. По това трябва да се изпитват всички църковни наредби. Какво има предвид 
Павел под приличие и ред.  

29. Няма нищо прилично в папските церемонии. Описание на истинското приличие. 
Примери за християнско приличие и ред.  

30. Никои наредби не са прилични и подредени, ако не са основани върху Божия 
авторитет и взети от Писанието. Любовта е най-доброто ръководство в тези 
неща.  

31. Наредбите, които са съставени по този начин, не трябва да бъдат пренебрегвани 
или презирани.  

32. Необходими предпазни мерки по отношение на такива наредби.  

(Църковните закони и традиции, и съвестта на християнина пред Бога, 1-4) 
1. Основният въпрос 

Сега стигаме до втората страна на властта, която според тях се състои в 
налагането на закони, от който източник са произлезли неизброими традиции, за да 
бъдат като многобройни смъртоносни капани за нещастните души. Защото те са също 
толкова прилежни, колкото са и книжниците и фарисеите, в налагането на другите хора 
на бремена, които те самите с пръст не пипват (Мат. 23:4; Лука 11:16). На друго място 
показах (Книга 3, глава 4, р. 4-7) какво жестоко убийство извършват с тяхната доктрина 
за словесна изповед. В други закони не се вижда явно същото извращение, но дори 
онези, които изглеждат най-поносими, всъщност жестоко потискат съвестта. Не казвам 
нищо за начина, по който те извращават поклонението към Бога и ограбват самия Бог, 
Който е единствен Законодател, от Неговите права. 

Това, което сега трябва да разгледаме, е дали е законно за Църквата да налага 
закони върху съвестта. В това разглеждане не засягаме обществения ред, но 
единствената точка, с която се занимаваме, е как Бог трябва да бъде правилно почитан 
според правилото, което Той е предписал, и как да остане ненакърнена нашата духовна 
свобода по отношение на Бога. 

В общоприетия език човешки традиции се наричат всички постановления 
относно поклонението към Бога, които хората са издали без основа в авторитета на 
Неговото Слово. Ние възразяваме против тях, а не срещу свещените и полезни правила 
на Църквата, които запазват дисциплината, приличието и мира. Нашата цел е да 
обуздаем тираничната власт над душите, незаконно установена от онези, които се 
смятат за пастири на Църквата, но всъщност са нейните най-жестоки убийци. Те казват, 



че законите, които прокарват, са духовни, за душата, и твърдят, че са необходими за 
вечния живот. Но както преди отбелязах, това е нарушение на Христовото царство; 
така бива напълно потисната и унищожена свободата, която Той е дал на съвестта на 
вярващите. Не казвам нищо за голямото безбожие, с което, за да наложат спазването на 
своите закони, те заявяват, че от тях произтичат прощение на греховете, праведност и 
спасение, и така цялата религия и благочестие се състоят в тях. Това, което твърдя, е, че 
не трябва да се налагат задължения върху съвестта в неща, за които Христос е оставил 
съвестта свободна; и ако не е свободна, както преди показахме (Книга 3, глава 19), тя не 
може да има мир с Бога. Те трябва да признаят Христос Освободителя за своя 
единствен Цар, и да бъдат управлявани от единствения закон на свободата, а именно 
святото слово на Благовестието, ако искат да запазят благодатта, която едно време са 
приели в Христос; не трябва да бъдат подчинени на робство, не трябва да бъдат 
оковани във вериги. 

2. Римските наредби заробват съвестта 

Наистина, тези Солоновци си въобразяват, че техните наредби са закони на 
свободата, приятно иго, леко бреме; но кой но вижда, че това е просто лъжа? Наистина, 
самите те не чувстват товара на своите собствени закони. Отхвърлили всеки страх от 
Бога, те уверено и прилежно пренебрегват и своите собствени закони, и Божиите 
закони. Но хората, които се интересуват поне малко от своето спасение, въобще не се 
чувстват свободни, докато са хванати в тези примки. Виждаме колко голямо 
благоразумие показва Павел в тези неща, като не си позволява да налага никакви окови 
в каквото и да било, и то с основание: той определено е предвидил каква голяма рана 
може да бъде нанесена върху съвестта, ако онези неща, които Господ е оставил 
свободни, бъдат направени задължителни. Обратното, едва ли е възможно да се изброят 
наредбите, които тези хора са наложили под заплахата от вечна смърт, и за които 
настояват най-строго, като необходими за спасението. И докато много от тях са трудни 
за изпълнение, всички като цяло са невъзможни; толкова голям е товарът. Тогава как е 
възможно онези, върху които лежи тази тежка планина, да не бъдат притиснати от 
крайна тревога, и да не бъдат изпълнени с ужас? 

Затова моето намерение тук е да отрека такива наредби; наредби, въведени с цел 
да вържат вътрешно съвестта пред Бога, и да наложат религиозни задължения като че 
ли съдържат неща необходими за спасението. 

3. Естеството на съвестта 

Много хора са дълбоко объркани от този въпрос, защото не разграничават с 
достатъчно благоразумие между това, което се нарича „външен съд,” и съда на съвестта 
(Книга 3, глава 19, р. 15). Нещо повече, трудността нараства поради думите, с които 
Павел изисква покорство към управителите, „не само поради гнева, но и поради 
съвестта” (Рим. 13:5); и от които следва, че обществените закони също задължават и 
съвестта. Но ако е така, тогава нищо от това, което казахме в предишната глава за 
духовното управление, и което смятаме да кажем в тази глава, не може да е вярно. 

За да решим тази трудност, трябва първо да разбираме какво означава съвест. 
Определението трябва да се извлече от етимологията на думата. Когато хората със своя 
ум и интелект придобиват познание за нещата, и се казва, че познават, за това се 
използват думите „наука” или „познание”; а когато в допълнение към това имат 



усещане за Божия съд, като свидетел, който не им позволява да крият своите грехове, 
но ги довежда като престъпници пред съдийския престол, това усещане се нарича 
съвест. Защото тя е нещо като посредник между Бога и човека, като не позволява на 
човека да потиска това, което знае вътре в себе си, но го преследва докато го доведе до 
изобличение. Именно това има предвид Павел, когато казва, че съвестта 
свидетелствува, „а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават” (Рим. 
2:15). Следователно, в човека съществува просто познание, което е скрито, и така 
усещането, което призовава човека пред Божия съдийски престол, е поставено над него 
като страж, да наблюдава и съзира всички наши тайни, за да не остане нищо погребано 
в тъмнина. От тук идва и старата поговорка, „Съвестта е като хиляда свидетели.” По 
тази причина Петър също използва „позива към Бога на чиста съвест” (1 Пет. 3:21) за 
спокойствието на ума, когато уверени в Христовата благодат, ние смело представяме 
себе си пред Бога. И авторът на Посланието към Евреите казва, че вече нямаме „съвест 
за грях,” че сме свободни или оправдани, така че грехът вече не ни осъжда (Евр. 10:2). 

4. Робството и свободата на съвестта 

Следователно, както делата се отнасят за хората, така съвестта сочи към Бога; и 
следователно добрата съвест не е нищо друго освен вътрешна чистота на сърцето. В 
този смисъл Павел казва, че „целта на това поръчване е чистосърдечна любов от добра 
съвест и нелицемерна вяра” (1 Тим. 1:5). След това в същата глава той показва колко 
много се различава това от ума, като казва, че някои, като са отхвърлили чистата 
съвест, са отпаднали от вярата (1 Тим. 1:19). Защото с тези думи той показва, че 
съвестта е вътрешна склонност към поклонение към Бога, искрено желание за 
благочестив и свят живот. 

Наистина, понякога съвестта се отнася и за хората, както когато Павел заявява, 
„Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест, и спрямо Бога, и спрямо 
хората” (Деян. 24:16). Но това е казано, защото ползите от добрата съвест се простират 
и достигат дори до хората. Но както вече казах, в истинския смисъл на думата съвестта 
се отнася само за Бога. 

Следователно може да се каже, че един закон обвързва съвестта тогава, когато 
просто задължава човека без да се отнася за отношения с хората, или без да взема 
предвид хората. Например, Бог ни заповядва не само да пазим ума си целомъдрен и 
чист от всяка похот, но ни забранява всякакво неприличие в думи, и всяка външна 
похотливост. Моята съвест е задължена да спазва този закон дори да няма нито един 
човек в света. Така онзи, който се държи невъздържано, не само съгрешава като дава 
лош пример на своите братя, но и е осъден в съвестта си пред Бога. 

Има и друго правило в случая с нещата, които сами по себе си нямат морална 
стойност. Защото трябва да се въздържаме от тях тогава, когато предизвикват съблазън, 
но съвестта ни е свободна. Така Павел казва за идоложертвеното, „ако някой ви рече: 
Това е било принесено в жертва, не яжте, заради тогова, който ви е известил, и заради 
съвестта – съвест, казвам, не твоята, но на другия” (1 Кор. 10:28, 29). Вярващият ще 
бъде в грях, ако след като е предупреден, продължава да яде такова месо. Но колкото и 
да е необходимо въздържанието относно брата, както заповядва Господ, съвестта не 
престава да бъде свободна. Виждаме как законът, макар да обвързва външното дело, 
оставя съвестта свободна. 



(Съвестта по отношение на човешките и папските закони: Бог е единственият 
Законодател, 5-8) 
5. Значението на човешките закони за съвестта 

Сега нека да се върнем на човешките закони. Ако те са наложени с цел да 
създадат религиозно задължение, като че ли тяхното спазване е необходимо само по 
себе си, ние казваме, че това задължение върху съвестта е незаконно. Нашата съвест не 
се отнася за хората, а само за Бога. От това идва общоприетото разграничение между 
външния съд и съда на съвестта. Когато целият свят е бил обгърнат от най-плътната 
тъмнина на невежеството, все като малък лъч светлина, който остава неугасен, остава 
това, че съвестта превъзхожда всички човешки съображения. Макар че това, което е 
било признавано на думи, след това е било нарушавано на дело, все пак Бог е 
благоволил дори тогава да съществува свидетелство за свободата, като е освободил 
съвестта от човешката тирания. 

Но все още не сме обяснили трудността, която произлиза от думите на Павел. 
Защото ако трябва да се покоряваме на владетелите не само поради страха от 
наказание, но и заради съвестта, от това като че ли следва, че законите на владетелите 
имат господство над нашата съвест. Ако това е вярно, същото нещо трябва да бъде 
потвърдено и за църковните закони. 

Аз отговарям, че първото нещо, което трябва да се направи тук, е да се направи 
разграничение между общото и конкретното. Индивидуалните закони не достигат 
съвестта, но все пак сме задължени от общата Божия заповед, която ни заповядва да се 
покоряваме на управителите. И именно това е в основата на разглеждането на Павел, а 
именно, че управителите трябва да бъдат почитани, защото те са назначени от Бога 
(Рим. 13:1). В същото време той въобще не проповядва, че законите, налагани от тях, 
достигат до вътрешното управление на душата, тъй като навсякъде прогласява, че 
поклонението към Бога и духовното правило за праведен живот превъзхождат всички 
човешки постановления. 

Друго нещо, което също заслужава да се отбележи, и следващо от това, което 
вече казахме, е, че човешките закони, била налагани от управителите или от Църквата, 
трябва да се спазват (говоря за онези, които са праведни и добри), но самите те не 
задължават съвестта, защото цялата необходимост да бъдат спазвани се отнася за 
общата цел, и не се състои в конкретните заповядани неща. Но много различен от това 
е случаят със законите, които предписват нова форма на поклонение на Бога, и 
въвеждат задължение в неща, които са оставени свободни. 

6. Църквата няма право да установява независими наредби за обвързване на 
съвестта 

Но такива са в наши дни църковните наредби на папството, които се представят 
за част от истинното и задължително поклонение към Бога. Но тъй като са неизброими, 
те представляват безброй окови за връзване и оковаване на душата. Макар че вече 
говорихме по този предмет като обяснявахме Закона (Книга 3 глава 4, 5), тъй като това 
е по-правилното място за пълно разглеждане на този въпрос, сега ще се постарая да дам 
възможно най-внимателно обобщение. Ще пропусна случая относно тиранията на 
лъжеепископите, които си присвояват правото да проповядват каквото им е угодно, тъй 



като вече го разгледах в пълнота, но ще разгледам подробно властта за налагане на 
закони, която те си присвояват. 

И така, предлогът, на основата на който нашите лъжеепископи товарят съвестта 
с нови закони, е, че Господ ги е поставил за духовни законодатели, и им е дал 
управлението на Църквата. От това те твърдят, че всяко нещо, което нареждат и 
заповядват, трябва задължително да бъде спазван от християнския народ, че който 
нарушава техните заповеди, е виновен за двойно непокорство, тъй като е бунтовник 
против Бога и против Църквата. 

Със сигурност, ако бяха епископи, бих им дал някаква власт в тези неща, не 
толкова, колкото те искат, но колкото е необходимо за правилното водене на 
управлението на Църквата; но тъй като те не са това, за което искат да ги смятаме, ще е 
твърде много да си приписват каквото и да е нещо, колкото и малко да е. 

Но тъй като това също беше показано на друго място, засега нека да допуснем, 
че им принадлежи всяка власт, която по право принадлежи на истинските епископи; аз 
все пак отричам, че те са били поставени над вярващите като законодатели, та да имат в 
ръцете си властта да определят житейските правила, или да задължават поверените им 
хора да спазват техните постановления. Когато казвам това, искам да кажа, че те 
въобще нямат правото да настояват, че всичко, което си измислят не според авторитета 
на Божието Слово, трябва да бъде спазвано от Църквата като задължително. Тъй като 
такава власт не е била позната на апостолите, и често е отричана на църковните 
служители от самия Господ, чудя се как някои са се осмелили да си я присвояват, и как 
се осмеляват в наши дни да я защитават, без да имат такъв пример при апостолите и 
против явната Божия забрана. 

7. Произволното господаруване е незаконно посегателство върху Божието 
Царство 

В Своя Закон Господ така е обхванал всичко, свързано със съвършените правила 
на живота, че не е оставил на хората нищо за добавяне към обобщението, дадено там. 
Неговата цел да направи това е, първо, тъй като всяко поправление на поведението се 
състои в съобразяването на всички наши действия с Неговата воля като мерило, Той 
единствен трябва да бъде смятан за Господар и Водач на нашия живот; и второ, за да ни 
покаже, че няма нищо, което Той изисква повече от покорството. По тази причина Яков 
казва, „който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона. . . . Само 
Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби” (Яков 4:11, 12). Чуваме 
как Бог обявява, че Негова лична привилегия е да ни управлява чрез Своите закони. 
Това е казано преди това от Исая, макар и доста по-неясно, „Господ е наш съдия, 
Господ е наш законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси” (Ис. 33:22). И двата 
текста показват, че властта над живота и смъртта принадлежи на Него, Който има власт 
над душата. Яков съвсем ясно изразява това. Никой човек не може да си присвоява тази 
власт. Следователно Бог, на Когото принадлежи властта да спасява и да погубва, трябва 
да бъде признат за единствен Цар на душите, или както е изразено в думите на Исая, 
Той е наш Цар и Съдия, Законодател и Спасител. Така Петър, когато напомня на 
пасторите за техния дълг, ги увещава да хранят стадото без да господаруват над 
наследството (1 Пет. 5:2); като „наследство” означава общността от вярващи. Ако 
прилежно разсъдим, че е незаконно да приписваме на човека това, което Бог заявява, че 
принадлежи само на Него, ще видим, че това напълно унищожава всяка власт, искана 



от онези, които желаят да се заемат с нареждането на всичко в Църквата без 
одобрението на Божието Слово. 

8. Насоки за определяне кои човешки наредби са неприемливи 

Нещо повече, тъй като целият въпрос следва от това, че Бог е единственият 
Законодател и е незаконно за хората да си присвояват тази чест, ще бъде уместно да 
имаме предвид двете причини, поради което Бог запазва това единствено за Себе Си. 
Едната причина е, че за нас Неговата воля е съвършеното правило за всяка праведност 
и святост, и следователно в познанието за нея ние имаме съвършено правило за живота. 
Другата причина е, че когато става въпрос за правилния начин на поклонение към Него, 
трябва да се покоряваме единствено на Него, и трябва да зависим единствено от 
Неговата воля, и Той единствен трябва да има власт над душите ни. 

Когато имаме предвид тези две причини, ще бъде лесно да решим кои човешки 
наредби са противни на Господното Слово. Такива са всички онези, които биват 
добавени към истинското поклонение към Бога, и тяхното спазване бива налагано 
върху съвестта като неизбежно задължение. Затова нека да помним да преценяваме 
според този стандарт, ако искаме да имаме сигурен критерий, който няма да ни позволи 
да се отклоним. 

Първата причина е използвана от Павел в Посланието към Колосяните срещу 
лъжеапостолите, които се опитват да налагат нови бремена върху църквите. Втората 
причина той използва по-често в Посланието към Галатяните при подобен случай. Така, 
в Посланието към Колосяните той твърди, че учението за истинското поклонение към 
Бога не трябва да се търси от хора, защото самият Господ вярно и цялостно ни е научил 
по какъв начин трябва да Му се покланяме. За да покаже това, той казва в първата 
глава, че в Благовестието се съдържа всяка мъдрост, за да може Божият човек бъде 
усъвършенствуван в Христос. В началото на втората глава той казва, че всички 
съкровища на мъдростта и знанието са скрити в Христос, и от това заключава, че 
вярващите трябва да внимават да не бъдат отведени настрана от Христовото стадо чрез 
празни философии, според човешки постановления (Кол. 2:10). В края на главата той 
още по-решително осъжда всяка εθελοθρησκειας, тоест лъжливите методи на 
поклонение, които хората сами измислят или приемат от други хора, и всички 
постановления относно поклонението към Бога, които те си позволяват да налагат 
сами. Следователно ние твърдим, че всички наредби, за които се твърди, че върху 
тяхното спазване се крепи поклонението към Бога, са нечестиви. Текстовете в 
Галатяните, в които той настоява, че върху съвестта не трябва да се поставят вериги 
(защото трябва да бъде управлявана единствено от Бога), са достатъчно ясно, особено 
глава 5 (Гал. 5:1-12). Затова нека да е достатъчно да се позовем на тях. 

(Църковните наредби, които заповядват церемонии в поклонението, за 
тиранични, произволни и противни на Писанието, 9-18) 
9. Според споменатите досега принципи, римските наредби трябва да бъдат 
отхвърлени 

Но за да може целият въпрос да стане по-ясен чрез примери, ще бъде уместно 
преди да продължим да приложим това учение към нашите дни. Ние смятаме 
наредбите, които те наричат църковни, и чрез които папата чрез своите привърженици 
обременява Църквата, са гибелни и безбожни, докато нашите противници ги защитават 



като свещени и полезни. Но има два вида наредби, едните отнасящи се до церемониите 
и ритуалите, а другите по-специално за дисциплината. Тогава имаме ли ние 
основателна причина да отхвърляме и двете? Определено по-основателна отколкото 
бихме желали. 

Първо, самите техни писатели не твърдят ли, че самото естество на 
поклонението към Бога (така да се каже) се съдържа в тях? С каква цел показват те 
своите церемонии, освен за да се покланят на Бога чрез тях? И това не става просто 
поради заблудата на невежите тълпи, а с одобрението на онези, които са в положението 
на учители. Сега не говоря за чудовищните мерзости, чрез които те оскверняват всяко 
благочестие, но те не биха смятали за такова ужасно престъпление грешката в дребните 
традиции, ако не подчиняваха поклонението към Бога на своите измислици. Тъй като 
Павел заявява, че е нетърпимо законното поклонение към Бога да бъде подчинено на 
човешката воля, в какво грешим ние, че не можем да търпим това в наши дни? Особено 
ни се заповядва да се покланяме на Бога според елементите на този свят – нещо, което 
Павел определя като враждебно на Христос (Кол. 2:20). От друга страна, всички знаем 
начина, по който те поставят съвестта под строгото задължение на спазва всичко, което 
те постановят. Когато се противим не това, ние сме единни с Павел, който по никакъв 
начин не иска да позволи вярващите да бъдат поставени в робство под хора. 

10. Папските наредби отричат Божия закон 

Нещо повече, най-лошото от всичко е, че когато веднъж религията бъде 
съставена от такива измислици, това извращение незабавно бива последвано от 
мерзостната поквара, за която нашият Господ укорява фарисеите, че осуетяват Божията 
заповед чрез своите предания (Мат. 15:3). Аз не желая да споря с нашите законодатели 
с мои собствени думи; нека да спечелят спора, ако могат да се освободят от това 
обвинение на самия Христос. Но как да стане това, като виждаме, че те смятат за 
неизмеримо по-нечестиво да се позволи годината да мине без устна изповед, отколкото 
да бъде прекарана в най-долни грехове; да са замърсили езика си с парченце месо в 
петък, отколкото да замърсяват всекидневно тялото си с блудство; да вложат ръката си 
в честен труд в ден, посветен на едно или друго от техните светийчета, отколкото 
постоянно да се впускат с всичките си части в най-големите престъпления; свещеникът 
да бъде свързан с една жена в законен брак, отколкото въвлечен в хиляди 
прелюбодейства; да са прекъснали обещано поклонническо пътуване, отколкото да са 
нарушили думата си във всяко обещание; да не се дарява разточително за чудовищния, 
излишен и безполезен разкош на църквите, отколкото да не се дава на бедните в 
техните нужди; да отминат някой идол без да му отдадат почит, отколкото да се 
отнесат към целия човешки род оскърбително; да не мърморят дълги безсмислени 
изречения в определени времена, отколкото никога да не съставят една смислена 
молитва? Какво означава да бъде осуетявано Божието Слово чрез традициите, ако това 
не е да се препоръчват Божиите постановления само безразлично и формално, но пък 
прилежно и настойчиво да изискват строго покорство на техните собствени 
постановления, като че ли в тях се съдържа цялата сила на благочестието; докато 
оправдават с дребнави обяснения нарушаването на Божия Закон, те налагат на най-
малкото нарушение на някое от техните постановления с наказания като затвор, 
изгнание, клада или меч? Когато не са сурови и неумолими срещу Божиите 
противници, те до крайност преследват с неумолима омраза онези, които мразят самите 
тях, и така учат всички, които поради простотата си са държани в робство, че по-скоро 
ще позволят целият Божий Закон да бъде унищожен, отколкото да бъде нарушена и 



една йота от това, което те наричат църковни постановления. По начало е тежко 
престъпление, когато човек обвинява, съди и осъжда своя ближен за незначителни 
неща; неща, които според Божието решение са оставени свободни. Но сега, като че ли 
това е малко зло, тези незначителни елементи на този свят (както Павел ги нарича в 
своето Послание към Галатяните, Гал. 4:9) се смятат за по-ценни от Божиите небесни 
слова. Този, който бива оправдан за прелюбодейство, бива осъден за ядене на месо; а на 
когото е позволено да блудства, му е забранено да се жени. Наистина, точно това се 
печели от това изкривено покорство, което отвръща хората от Бога до степента, до 
която ги обвързва към човека. 

11. Римските наредби са безсмислени и безполезни 

Има два други порока, които ние не одобряваме в тези наредби. Първо, те 
предписват правила, които до голяма степен са безполезни, и понякога са нелепи; 
второ, поради голямото им множество благочестивите съвести биват подтиснати и 
биват връщани към някаква форма на юдаизъм, и така се привързват към сенките, че не 
могат да дойдат при Христос. 

Знам, че моето твърдение, че са безполезни и нелепи, едва ли ще бъде прието от 
плътската мъдрост, за която те са толкова приятни, че Църквата изглежда напълно 
обезличена, когато те бъдат отнети. Но именно това казва Павел, че те „наистина имат 
вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото” (Кол. 
2:23); едно много полезно увещание, което никога не трябва да забравяме. Човешките 
предания, казва той, ни заблуждават чрез привидна мъдрост. Откъде идва тази 
привидност? Точно защото са съставени от хора, човешкият ум разпознава в тях това, 
което си е негово, и когато го разпознае, ги приема по-охотно от всяко друго нещо, 
което по-малко съответствува на неговата суета, колкото и добро да е то. 

Второ, те изглеждат като подходящо обучение в смирение, тъй като чрез тях 
умовете на хората пълзят по земята под техния хомот; така имат и друга привлекателна 
сила. Накрая, тъй като привидно оставят склонност за обуздаване на похотта на плътта 
и покоряването й чрез строгостта на въздържанието, на пръв поглед изглежда, че са 
мъдро измислени. Но какво казва Павел за всичко това? Не сваля ли той тези маски, за 
да не би простите да бъдат заблудени чрез измама? Като смята за достатъчно да ги 
опровергае, като ги нарича човешки измислици, той не се занимава да ги опровергава 
повече, показвайки, че те са неща без стойност. И защото знае, че всяко измислено 
поклонение в Църквата е осъдено, и колкото повече е приятно за човешкия ум, толкова 
повече трябва да е подозрително за вярващите – защото знае, че тази лъжлива 
показност на външно смирение се различава толкова много от истинското смирение, че 
лесно може да бъде разпозната – и накрая, тъй като знае, че това обучение няма повече 
стойност от което да е телесно упражнение, той желае самите неща, които като че ли 
препоръчват човешките предания на невежите, да бъдат смятани от вярващите като 
тяхно опровержение. 

12. Техните тайнства са пародии 

Затова в наши дни не само неукият прост човек, но и всеки човек, сравнително 
изпълнен със светска мъдрост, бива чудно пленен от блясъка на церемониите, докато 
лицемерите и глупавите жени смятат, че не могат да си представят нещо по-добро или 
по-красиво. Но онези, които внимателно изследват стойността на тези церемонии и ги 



преценяват според правилото на благочестието, знаят, първо, че те са безполезни 
дреболии; второ, че са мошеничества, които заблуждават очите на зрителите с празни 
представления. Говоря за онези церемонии, които римските учители определят като 
велики тайнства, докато ние от опит знаем, че са най-обикновени пародии. Не е 
странно, че техните писатели отиват дотам да заблуждават себе си и другите с 
произволни неща, защото са взели образеца си отчасти от бълнуванията на езичниците, 
и отчасти като маймуни безразсъдно подражават на древните ритуали на Мойсеевия 
Закон, с които вече нямаме нищо общо, както нямаме нищо общо с жертвите на 
животни и други подобни неща. Със сигурност, и да нямаше друго доказателство, 
никой човек не би очаквал нищо добро от такава объркана смес. И самият предмет ясно 
показва, че самите церемонии нямат друго предназначение освен да затъпяват хората, 
вместо да ги учат. По същия начин лицемерите приписват голяма важност на онези 
нови канони, които извращават дисциплината, вместо да я запазват; но едно по-
внимателно изследване ще покаже, че те не са нищо друго освен безплътен и преходен 
призрак на дисциплина. 

13. Поради своето безсмислено натрупване наредбите на римската църква 
донасят юдаистко мъчение върху съвестта 

Да видим втория недостатък, кой не вижда, че церемониите, като биват 
натрупвани една върху друга, нарастват до такова множество, че става невъзможно да 
бъдат търпени в християнската Църква? Затова в церемониите се вижда странна 
смесица от юдаизъм, а други закони се оказват смъртоносен капан за благочестивите 
умове. Августин се оплаква, че по негово време, докато Божиите заповеди биват 
пренебрегнати, суеверието навсякъде е толкова голямо, че онзи, който ходи бос в 
неделя, бива порицаван по-сурово от другия, който се напива до несвяст. Той се 
оплаква, че Църквата, която Бог в Своята милост желае да е свободна, е така потисната, 
че положението на юдеите е по-търпимо (August. Ep. 119). Ако този свят човек се появи 
в наши дни, с какви ли думи ще опише сегашното робство? Защото броят е 
десетократно по-голям, и всяка йота се изисква стократно по-строго от тогава. Това е 
обичайното развитие; когато тези покварени законодатели завземат властта, няма край 
на техните заповеди и забрани докато достигнат всяка крайност в жестокостите си. 
Павел изящно изразява това с тези думи: „Ако сте умрели с Христа относно 
първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на 
постановления, ‘Не похващай,’ ‘Не вкусвай,’ ‘Не пипай’?” (Кол. 2:20, 21). Защото 
макар че думата απτεσθαι означава едновременно „ям” и „докосвам,” тук тя несъмнено 
е взета в първия смисъл, за да няма излишно повторение. И така, тук той най-
възхитително описва развитието на лъжеапостолите. Това е начинът, по който започва 
суеверието: те забраняват не само да се яде, но дори да се дъвче леко; след като 
постигнат това, забраняват дори да се вкусва. Ако има позволят и това, обявяват за 
незаконно дори докосването с пръст. 

14. Церемониите трябва да изявяват Христос, не да Го скриват 

Ние с основание осъждаме тази тирания в човешките наредби, вследствие на 
която нещастните съвести биват прекомерно измъчвани с безброй постановления и с 
прекалена строгост. На друго място говорихме за каноните, отнасящи се за 
дисциплината (по-горе, р. 12; също глава 12). Но какво да кажа за церемониите, 
следствието от които е, че почти погребваме Христос и се връщаме към юдейските 
преобрази? „Нашият Господ Христос,” казва Августин (Ep. 118), „събра в едно 



общността на Своя нов народ чрез тайнствата, много малко на брой, най-превъзходни 
по своето значение, най-лесни за спазване.” Трудно е да се изрази колко огромна е 
разликата между тази простота и множеството и разнообразието на ритуали, в които 
Църквата е впримчена в наши дни. 

Знам за лукавството, с което някои хитреци оправдават това извращение. Те 
казват, че сред нас има множество хора, които са също толкова прости, както са били 
много хора в Израел, и заради тях е въведено това обучение, което не е задължително за 
по-силните, но все пак те не трябва да го пренебрегват, като виждат, че то е полезно за 
слабите братя. Аз отговарям, че ние знаем какво е нужно за слабостта на братята, но от 
друга страна възразяваме, че начинът за обучаване на слабите не е като ги погребваме 
под множество церемонии. Не е без причина, че Бог разграничава между нас и Своя 
древен народ, като учи тях като деца чрез външни белези и преобрази, а нас по-просто, 
без толкова много външна показност. Думите на Павел са, „до когато наследникът е 
малолетен, . . . е под надзиратели и настойници” (Гал. 4:1-3). Това е било състоянието 
на евреите под Закона. Но ние сме като възрастни, които са свободни от надзиратели и 
настойници и нямат нужда от първоначално обучение за деца. Бог определено е 
предвидил какви хора ще има в Своята Църква и по какъв начин те трябва да бъдат 
управлявани. И така, Той е разграничил нас от евреите по начина, който описахме. 
Следователно, глупаво е да бъдат обучавани невежите чрез възстановяване на юдаизма, 
който Христос е отменил. Христос изразява тази разлика Своя древен и Своя нов народ, 
когато казва на самарянката, „иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се 
покланят на Отца с дух и истина” (Йоан 4:23). Без съмнение, винаги е било така; но 
новите поклонници се различават от старите в това, че докато при Мойсей духовното 
поклонение към Бога е било в сянка и обвързано с много церемонии, сега те са 
отменени и поклонението е по-просто. Затова, онези които не виждат това 
разграничение, осуетяват реда, установен и потвърден от Христос. 

Тогава вие ще попитате: Никакви церемонии ли не трябва да се дават на 
невежите в помощ на тяхното невежество? Не казвам това. Защото смятам, че такава 
помощ би била много полезна за тях. Това, което защитавам, е използването им до 
такава степен, която да изобрази, а не да скрие Христос. Затова Бог определя малко 
церемонии, и те по никакъв начин не са мъчни, за да изобразят присъствуващия 
Христос. На евреите са били дадени повече церемонии, за да изобразяват 
отсъствуващия Христос. Като казвам, че е бил отсъствуващ, нямам предвид във власт, а 
в начина на изразяване. Следователно, за да осигурим дължимата умереност, нужно е 
да запазим този малък брой, тази лекота на спазването, и значението на смисъла, което 
се изявява в яснотата. Има ли смисъл да казваме, че днес не е така? Фактът е очевиден 
за всяко око. 

15. Извращението на церемониите смятани за умилостивителни жертви 

Тук не казвам нищо за гибелните възгледи, с които биват пропити умовете на 
хората, че чрез церемониите се отдава на Бога умилостивение, чрез което се прощават 
греховете и се осигуряват праведност и спасение. Някой ще каже, че неща, които сами 
по себе си са добри, не биват опорочавани по принцип от такива заблуди, тъй като 
подобни грешки могат да се допуснат и в действия изрично заповядани от Бога. Но 
няма нищо по-неприлично от това дела, измислени по човешка воля, да бъдат 
издигнати така високо, че да бъдат смятани за достойни за вечен живот. Делата, 
заповядани от Бога, получават награда, защото самият Законодател ги приема като 



белези на покорство. Но те не вземат своята стойност от своето собствено достойнство 
или заслуги, а от това, че Бог поставя висока стойност върху нашето покорство към 
Него. Тук говоря за онова съвършенство на делата, което Бог заповядва, но хората не 
изпълняват. Делата на закона биват приети единствено поради незаслужената Божия 
благодат, защото покорството е немощно и непълно. Но тъй като тук не разглеждаме 
каква е ползата от делата без Христос, нека да пропуснем този въпрос. Отново 
повтарям, като част от настоящата тема, че всяка заслуга, която делата имат, те я имат 
единствено спрямо покорството, което Бог изисква, както свидетелствува пророкът, 
„Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди, за всеизгаряния и жертви в 
деня, когато ги изведох из Египетската земя; но това им заповядах като рекох: 
Слушайте гласа Ми” (Ер. 7:22, 23). На друго място той говори за лъжливите дела, 
„Защо харчите пари за онова, което не е хляб?” (Ис. 55:2; 29:13). И отново, „напразно 
Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди” (Мат. 15:9). И така, те 
не могат да се освободят от обвинението, че позволяват на нещастните хора да търсят в 
тези външни несмислени дела праведност, която могат да представят пред Бога, и чрез 
която могат да застанат пред небесния съд. 

Освен това, не е ли заслужено заклеймена измамата, чрез която те показват 
безсмислени церемонии като някакви театрални представления или магически 
заклинания? Защото е сигурно, че всички церемонии, които не насочват хората към 
Христос, са покварени и вредни. Но церемониите, които папството използва, са 
отделени от учението, така че те ограничават хората до външни белези напълно лишени 
от смисъл. 

Накрая (тъй като коремът е сръчен изобретател), очевидно е, че много от 
техните церемонии са изобретени от алчни свещеници като примамка за хващане на 
пари. Но какъвто и да е техният произход, те всички се продават за мръсна печалба, че 
ако искаме да прекратим нечистата и богохулна търговия, извършвана в Църквата, една 
голяма част от тях трябва да бъде прекратена. 

16. Тези общи съображения се прилагат за всички традиции 

Макар да изглежда, че сега не давам общото учение относно човешките наредби, 
а приспособявам своята беседа изцяло за нашата епоха, все пак досега не сме казали 
нищо, което да не може да е приложимо за всички епохи. Защото винаги когато хората 
се впуснат в суеверната практика да се покланят на Бога чрез свои собствени 
измислици, всички закони, прокарани с тази цел, веднага се израждат в тези чудовищни 
злоупотреби. Защото проклятието, което Бог обявява, а именно, да порази онези, които 
коравовратно и сляпо Му се покланят с човешки учения, не е ограничено до един век, 
но важи за всички векове. Следствието от тази слепота винаги е, че онези, които 
презирайки много увещания от Бога, с желание се обвързват с тези смъртоносни окови, 
в крайна сметка се въвличат във всякакви нелепости. Но ако без да се интересувате от 
обстоятелствата искате просто да знаете същността, която през всички векове е 
характерна за онези човешки традиции, които трябва да бъдат отхвърлени от Църквата 
и осъдени от всички благочестиви хора, определението, което вече дадохме, е ясно и 
вярно, а именно: Те включват всички закони, налагани от хора без подкрепа от Божието 
Слово с цел или да заповядват начина на поклонението към Бога, или да налагат 
религиозни задължения върху съвестта като нещо необходимо за спасението. Ако към 
едното или двете тези неща се добавят и другите злини – да затъмняват яснотата на 
Благовестието чрез тяхното множество, не дават никакво назидание, да бъдат 



безполезни и произволни занимания, а не истинско упражняване на благочестие, да 
бъдат създадени са користолюбиви цели и мръсна печалба, трудни за спазване и 
замърсени с гибелни суеверия – ще имаме средство да открием размера на вредността 
от тях. 

17. Римските наредби не могат да бъдат смятани за църковни наредби 

Разбирам какъв ще бъде техният отговор, а именно, че тези традиции не са от 
тях самите, а от Бога. Защото за да би Църквата да сгреши, тя е водена от Святия Дух, 
Чиято власт лежи в тях. Ако приемем това, от него следва, че техните традиции са 
откровения от Святия Дух и не могат да бъдат отхвърлени без това да означава 
нечестие и презрение към Бога. И за да не изглежда, че се опитват да правят нещо без 
подкрепата на някакъв по-висш авторитет, те искат да повярваме, че голяма част от 
техните правила са дошли от апостолите. Защото те твърдят, че в един случай имат 
достатъчно доказателство от това, което апостолите са правели в други случаи. Случаят 
е когато апостолите се събират на събор и обявяват на всички езичници решението на 
събора, че те трябва да „се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и 
чрез ядене удавено и кръв” (Деян. 15:20, 29). 

Вече обяснихме как, за да издигнат сами себе си, те лъжливо си присвояват 
името „църква” (глава 8, р. 10-13). Ако в настоящия случай премахнем всички маски и 
външен блясък (нещо, което всъщност трябва да бъде наша първа грижа, а също и наша 
най-висша полза) и размислим каква Църква иска Христос да има, за да можем да се 
съобразим и приспособим към нея като стандарт, веднага ще стане явно, че Църквата 
няма право да пренебрегва ограниченията на Божието Слово и да се впуска и 
развращава в прокарване на нови закони. Законът, който веднъж е даден на Църквата, 
не трябва ли да остане завинаги? „Внимавайте да вършите всичко що ви заповядвам; да 
не притуряш на него, нито да отнимаш от него” (Вт. 12:32). И на друго място, „Не 
притуряй на Неговите думи, да не би да те изобличи и се окажеш лъжец” (Пр. 30:6). 
Тъй като не могат да отрекат, че това е казано на Църквата, какво друго прогласяват 
чрез своето упорство, освен че противно на тези забрани те добавят към Божието 
учение и се осмеляват да го примесват със своето си учение? В никакъв случай не 
можем да съгласим със заблудата, чрез която те нанасят такава вреда на Църквата. 
Трябва да разберем, че името на Църквата се използва лъжливо винаги, когато хората 
настояват за това безразсъдно човешко своеволие, което не може да ограничи себе си в 
границите, заповядани от Божието Слово, но надменно излиза вън от тях и прибягва до 
своите си измислици. В горния текст няма нищо объркано, нищо неясно, нищо 
неразбираемо; на цялата Църква е забранено да прибавя или да отнема от Божието 
Слово в нещата свързани с поклонението и заповедите за спасението. Но някои ще 
кажат, това е казано само за Закона, който е последван от Пророците и цялата наредба 
на Благовестието! Признавам това, но в същото време добавям, че те са само 
изпълнение на Закона, а не прибавяне или отнемане. И така, ако Господ не позволява да 
се добавя или отнема от служението на Мойсей, макар и то да е обвито в покривало на 
неяснота, докато не даде по-ясно учение чрез Своите слуги Пророците и накрая чрез 
Своя възлюбен Син, защо да не предположим, че сега още по-строго ни е забранено да 
добавяме нещо към Закона, Пророците, Псалмите и Благовестието? Господ не забравя, 
и Той отдавна е заявил, че нищо не Му е така противно както да Му се покланят с 
човешки измислици. Затова са тези превъзходни изявления на Пророците,, които 
постоянно трябва да звучат в ушите ни, „Защото не говорих на бащите ви, нито им 
дадох заповеди, за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из Египетската 



земя; но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми, и Аз ще ви бъда Бог, и вие 
ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам” (Ер. 7:22, 23). 
„Изрично заявявах пред бащите ви в деня, когато ги изведох от Египетската земя, дори 
до днес, като ставах рано и заявявах казвайки: Слушайте гласа Ми” (Ер. 11:7). Има и 
други текстове в същия смисъл, но най-забележителният от всички е, „Всеизгарянията 
и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, 
послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността - от тлъстината на овни. 
Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и 
идолопоклонството” (1 Царе 15:22, 23). Следователно е лесно да се докаже, че когато 
някой се опитва чрез авторитета на Църквата да защитава тези човешки изобретения, 
той не може да бъде освободен от обвинението в нечестие, и той лъжливо си присвоява 
името на Църквата. 

18. Римските наредби не идват от апостолите, нито дори от „апостолското 
предание” 

Затова ние с основание се противим на тази тирания на човешки традиции, която 
надменно бива налагана върху нас от името на Църквата. Нито се подиграваме на 
Църквата (както нашите противници, с цел да ни наклеветят, несправедливо ни 
обвиняват), но й отдаваме похвала за най-голямо покорство. Самите те категорично 
нараняват Църквата, като я представят непокорна пред нейния Господ, като твърдят, че 
тя може да отива по-далеч от това, което Божието Слово позволява, да не говорим за 
смесицата от безсрамие и злонамереност в това, че непрекъснато крещят за властта на 
Църквата, а в същото време крият и заповедта, която Господ й е дал, и покорството, 
което тя дължи на тази заповед. 

Но ако както е редно, нашето желание е да се съгласим с Църквата, много по-
важно е да размислим и да си спомним заповедта, която Господ е дал и на нас, и на 
Църквата да Му се покоряваме с един ум. Защото не може да има съмнение, че най-
добрият начин да се съгласим с Църквата е когато самите ние сме покорни на Господа 
във всичко. 

Да приписваме произхода на традициите, чрез които Църквата досега е била 
потискана, на апостолите, е просто измама, тъй като цялата същност на учението на 
апостолите е, че съвестта не трябва да бъде натоварвана с нови правила, нито 
поклонението към Бога замърсявано с наши измислици. Следователно, ако се вярва на 
древните свидетелства и записи, това, което тези хора приписват на апостолите, не само 
не им е било познато, но и апостолите никога не са чували за него. Нито може да им се 
позволи да твърдят, че повечето от техните постановления, макар да не са били 
предавани в писмен вид, са били приети чрез употреба в практиката, тъй като са неща, 
които те не са можели да разберат, докато Христос е бил в света, но те са ги научили 
след това чрез откровение от Святия Дух. Смисълът на този текст беше обяснен на 
друго място (глава 8, р. 14). По отношение на настоящия въпрос, те наистина правят 
себе си за смях, като виждаме, че всички тези тайни, които толкова дълго време са били 
неоткрити от апостолите, са отчасти юдаистки или езически ритуали, едните от древни 
времена разпространявани сред юдеите, а другите сред всички езичници, и отчасти 
нелепи жестикулации и празни церемонии, които глупавите свещеници, нямащи нито 
разум, нито грамотност, да могат прилежно да извършват; и които и децата и клоуните 
извършват така правилно, че изглежда невъзможно да се намерят по-подходящи 
свещеници за такива жертвоприношения. Дори да нямаше древни свидетелства, хората 



със здрав разум могат да преценят от самото естество на нещата, че такова множество 
от ритуали не се е появило в Църквата изведнъж, а постепенно се е промъквало. Защото 
макар че почитаемите епископи, които са били най-близо до времето на апостолите, са 
въвели някои неща свързани с реда и дисциплината, другите след тях и следващите ги 
не са имали достатъчно разум, но са имали твърде много любопитство и алчност, а 
последните винаги са се съревновавали в глупаво подражание на своите 
предшественици, за да не бъдат надминати в изобретяването на нови неща. И тъй като е 
съществувала опасността, че тези изобретения, за които те са очаквали похвала от 
потомството, могат скоро да отмрат, те са били още по-строги в настояването, че те 
трябва да се спазват. Тази лъжлива ревност е произвела голяма част от правилата, 
които тези хора представят като „апостолски.” Това е историческото свидетелство. 

(Натрупването на безполезни ритуали наречени лъжливо „апостолски”: товар 
върху слабата съвест, 19-22) 
19. Натрупването на безполезни ритуали след времето на апостолите 

И за да не стана отегчителен като изброявам всичките, ще се задоволя с един 
пример. При апостолите е имало голяма простота в отслужването на Господната 
вечеря. Техните незабавни наследници въведат някои добавки към тържествеността на 
ритуала, които не трябва да бъдат отхвърляни. Но след това са дошли глупави 
подражатели, които чрез постоянно закърпване на различни части са ни оставили тези 
жречески одежди, които виждаме в месата, тези олтарни украси, тези размахвания на 
ръце, и цялата смесица от безполезни правила. 

Но те възразяват, че в старо време възгледът е бил, че нещата, които се вършат 
със съгласието на цялото Църква, произлизат от апостолите. Те цитират Августин като 
свидетел за това. Ще дам обяснение на самите думи на Августин: „Онези неща, които 
се спазват по целия свят, можем да приемем като определени или от самите апостоли, 
или от вселенските събори, чийто авторитет в Църквата е най-благотворен, като 
годишното празнуване на страданията на Господа, възкресението и възнесението на 
небето, слизането на Святия Дух и всеки друг празник спазван от Църквата навсякъде, 
където съществува някаква Църква” (August. Ep. 118). Като дава толкова малко 
примери, кой не вижда, че неговата цел е да припише тогава спазваните правила на 
автори заслужаващи вяра и почит – правила, които са малко и са трезви, чрез които 
трябва да се поддържа реда в Църквата? Колко много се различава това от възгледа на 
нашите римски учители, които настояват, че и най-малката церемония при тях 
произтича от апостолите? 

20. Тълкуване на думите на Августин 

За да не бъда отегчителен, ще дам само един пример. Ако някой попита откъде 
вземат те своята светена вода, те веднага ще му отговорят: От апостолите. Като че ли не 
знам кой е римският епископ, от когото историята проследява това изобретение, и 
който ако беше допуснал апостолите до своя събор, със сигурност никога не би 
осквернил Кръщението с един чужд и неуместен символ, макар че не ми изглежда 
вероятно произходът на това освещаване да е толкова древен, колкото историята казва. 
Защото когато Августин казва (Ep. 118), че някои църкви по негово време отхвърлят 
външното подражание на Христос в умиването на краката, за да не изглежда, че този 
ритуал се отнася за кръщението, той показва, че по онова време няма никакво 
измиване, което да прилича на кръщение. Както и да е, аз никога няма да допусна, че 



духът на апостолите е дал началото на това всекидневно действие, чрез което 
Кръщението бива повторено в някаква форма на припомняне. Не приписвам някаква 
важност на факта, че на друго място Августин приписва други неща на апостолите. 
Защото тъй като той е нямал нищо по-добро подръка освен догадките, те не са 
достатъчни за да си съставим мнение за едно толкова важно нещо. Накрая, макар че 
трябва да признаем, че нещата, които той споменава, идват от времето на апостолите, 
има голяма разлика между въвеждане на някакво упражнение в благочестие, което 
вярващите да могат да използват със свободна съвест, или могат да се въздържат от 
него, ако смятат, че спазването му не е полезно, и налагането на закон, който въвежда 
съвестта в робство. И така, всъщност, който и да е авторът, от който те произлизат, като 
виждаме големите злоупотреби, до които са довели, няма причина да смятаме, че като 
отменим тези правила, отправяме някакво непряко обвинение към него, тъй като той 
никога не ги е препоръчвал по такъв начин, че да ни поставя под непроменимото и 
неумолимо задължение да ги спазваме. 

21. Решенията от Деяния 15:20 

Твърдението, че се позовават на примера на апостолите, не помага много на 
защитата на тяхната тирания. Според тях апостолите и старейшините на Ранната 
Църква са осветили постановление без някакво одобрение от Христос, чрез което те 
заповядват на всички езичници да се въздържат от идоложертвено, от удавено и от кръв 
(Деян. 15:20). Ако това е било законно за тях, защо на техните наследници да не се 
позволи да подражават на този пример винаги, когато обстоятелствата го изискват? Бих 
искал те винаги да им подражават в това и в други неща! Защото съм готов да докажа с 
достатъчна обосновка, че тук нищо ново не е било учредено и постановено от 
апостолите. Защото когато на този събор Петър заявява, че Бог бива изкушаван когато 
върху учениците се налага хомот, той би опровергавал своя собствен аргумент, ако 
след това позволява върху тях да се налага хомот. Но ако апостолите от своя собствен 
авторитет забраняват на езичниците да докосват идоложертвено, удавено и кръв, това 
би означавало хомот върху езичниците. Остава трудността, че те все пак очевидно им 
забраняват. Но тя лесно ще бъде премахната, като разгледаме по-внимателно смисъла 
на тяхната заповед. Първото нещо по ред, и главното по важност, е, че езичниците 
трябва да запазят свободата си, която не трябва да бъде смущавана, и че те не трябва да 
бъдат отегчавани с правилата на Закона. Дотук заповедта е изцяло в наша полза. 
Уговорката, която идва веднага след това, не е нов закон, наложен от апостолите, а е 
Божия вечна заповед против нарушаването на любовта, което не отнема нито една йота 
от тази свобода. Тя само напомня на езичниците как трябва да се съобразяват с брата 
си, и да не злоупотребяват със свободата си за да създадат съблазън. Затова нека 
втората точка да бъде, че езичниците трябва да употребяват безвредна свобода, без да 
поставят съблазън пред братята. Все пак те заповядват едно определено нещо, а 
именно, показват и настояват, както е било целесъобразно за времето си, да избягват 
онези неща, чрез които биха могли да поставят съблазън пред братята; но те не добавят 
никакво изобретение от себе си към вечния Божий Закон, който забранява 
съблазняването на братята. 

22. Дългът към слабите братя 

Както в случая, когато верните пастори управляващи църкви, които все още не 
са добре установени, трябва да обявяват на своите паства да не ядат месо в петък, 
докато слабите сред тях не станат силни, или да работят в празник, или други подобни 



неща, въпреки че като се остави суеверието, тези неща сами по себе си са без значение, 
все пак, там, където има съблазън пред братята, тези неща биха означавали грях; така 
че понякога вярващите не могат да дават този пример на слабите братя без тежко да 
наранят тяхната съвест. Кой освен един клеветник би казал, че онези, които само 
забраняват позорните постъпки, които техният Учител изрично е забранил, били 
прокарвали нови закони? Но за апостолите не може да се каже нищо повече от това, че 
са нямали друга цел в премахването на поводите за съблазън, освен да наложат Божия 
Закон, който забранява съблазънта; те казват, Господ ви е заповядал да не наранявате 
слабия брат, но не можете да ядете идоложертвено, удавено и кръв без да съблазнявате 
слабите братя; затова изискваме от вас, според Господното Слово, да не ядете за 
съблазън. И за да докажем, че апостолите са имали това предвид, най-добрият свидетел 
е Павел, който пише следното, несъмнено според възгледите на събора: „Прочее, 
относно яденето от идоложертвеното, знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на 
света, и че няма друг Бог освен един. . . . Но това знание го няма у всички; и някои, като 
и до сега имат съзнание за идолите, ядат месото като жертва на идолите; и съвестта им 
като слаба, се осквернява. . . . Но внимавайте да не би по някакъв начин тая ваша 
свобода да стане спънка на слабите” (1 Кор. 8:4-9). Всеки, който внимателно 
разсъждава върху тези неща, няма да допусне да му налагат измамата, която тези хора 
използват, когато като прикритие на своята тирания твърдят, че чрез своето 
постановление апостолите били започнали да нарушават свободата на Църквата. 

Но за да не могат да се измъкнат без да признаят верността на това обяснение, 
нека да ми кажат с каква власт те са се осмелили да отменят същото това 
постановление. Изглежда е защото вече е нямало никаква опасност от тези съблазни и 
несъгласия, които апостолите са желаели да премахнат, и са знаели, че законът трябва 
да бъде преценяван според своите цели. Затова, като виждат, че законът е бил прокаран 
заради любовта, в него няма заповядано нищо друго освен това, което се изисква от 
любовта. Като признават, че нарушаването на този закон не е нищо друго освен 
нарушаване на любовта, с това не признават ли, че той не е бил някаква външна 
добавка към Божия Закон, а истинско и просто приспособяване на Закона към 
времената и обичаите, за които е бил предназначен? 

(Традициите и човешките изобретения в поклонението са осъдени от 
Писанието и от самия Христос, 23-26) 
23. Позоваването на авторитета на Църквата противоречи на свидетелството на 
Писанието 

Но макар че такива закони са стократно несправедливи и вредни за нас, те пак 
твърдят, че трябва да ги спазваме без изключение; защото това, което от нас се било 
изисквало, е не да се съгласяваме със заблудите, а само да се покоряваме на строгите 
заповеди на хората над нас – заповеди, които не можем да отказваме да изпълняваме (1 
Пет. 2:18). 

Но тук и самият Господ идва на помощ на Своето Слово и ни освобождава от 
това робство като потвърждава свободата, която е изкупил за нас чрез Своята свята 
кръв, и ползата от която многократно потвърждава чрез Своето Слово. Защото това, 
което от нас се изисква, не е (както тези хора нечестно твърдят) да издържим някакво 
тежко потискане на нашето тяло, а да бъдем изтезавани в съвестта си и доведени до 
робство; с други думи, да бъдем ограбени от ползата от Христовата кръв. 



Нека обаче засега да пренебрегнем това, като че ли не е от значение за тази тема. 
Но ще сметнем ли за незначително това, че Господ е лишен от Своето царство, което 
Той така строго изисква само за Себе Си? Но винаги, когато Му се покланят със закони 
измислени по човешки, Той бива лишен от царството Си, тъй като Неговата воля е да 
бъде единствен Законодател на Своето поклонение. И за да не би някой да счете това за 
незначително нещо, нека да чуем как самият Господ оценява това. „Понеже тия хора се 
приближават при Мене с устата си, и Ме почитат с устните си, но са отстранили 
сърцето си далеч от Мене, и благоволението им към Мене е по човешки поучения 
изучени папагалски, затова, ето, ще пристъпя да направя чудно дело между тия хора, 
да! чудно и странно дело; и мъдростта на мъдрите им ще изчезне, и разумът на 
разумните ще се скрие” (Ис. 29:13, 14). И на друго място, „Обаче напразно Ми се 
кланят, като преподават за поучения човешки заповеди” (Мат. 15:9). И наистина, когато 
децата на Израил замърсяват себе си с многобройни идолопоклонства, причината за 
цялото зло се приписва на нечистата смес, причинена от тяхното неспазване на 
Божиите заповеди и създаване на нови начини на поклонение. Затова святата история 
разказва, че новите обитатели, които асирийският цар довежда от Вавилон за да 
населяват Самария, са били разкъсани и избити от диви зверове, защото не са 
познавали съдбите или заповедите на Бога на тази земя (4 Царе 17:24-34). Макар да не 
бяха направили нищо погрешно в церемониите, пак Бог не одобрил тяхната празна 
показност. След това Той не престава да ги наказва за това, че нарушават Неговото 
поклонение като въвеждат измислици чужди на Неговото Слово. Затова след това се 
казва, че ужасени от наказанията те възприемат ритуалите, предписани в Закона; но тъй 
като все още не са се покланяли на Бога в чистота, два пъти се казва че са се страхували 
от Него и все пак не са се страхували. От това заключаваме, че част от почитта, която 
Му дължим, се състои в това да Му се покланяме просто по начина, който Той 
заповядва, без да примесваме наши собствени изобретения. И затова благочестивите 
владетели многократно биват хвалени (4 Царе 22; и други места) за това, че действат 
според всичките Му заповеди и не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Ще отида 
и по-нататък: дори да няма открита проява на нечестие в измисленото поклонение, то е 
строго забранено от Духа, тъй като е отклонение от Божията заповед. Олтарът на Ахав, 
направен по образец на този в Дамаск (4 Царе 16:10), може да е изглеждал като 
допълнителна украса в Храма, тъй като намерението е било на него да се принасят 
жертви единствено на Бога, и това да става по много по-бляскав начин, отколкото на 
предишния древен олтар; но виждаме как Духът мрази този безочлив опит, и то не по 
друга причина, а защото човешките изобретения в поклонението към Бога са нечисто 
извращение. И колкото по-ясно Божията воля бива изявена, толкова по-малко 
извинение имаме за своето нахалство да опитваме нещо от себе си. Затова вината на 
Манасия е още по-голяма от това, че е издигнал нов олтар в Ерусалим, за който Бог 
казва, „В Ерусалим ще настаня името Си” (4 Царе 21:3, 4), тъй като с това открито бива 
отхвърлена Божията власт. 

24. Извратеното поклонение е мерзост пред Бога 

Много хора се чудят защо Бог така сурово заплашва, че ще доведе ужас върху 
хората, които Му се покланят по човешки заповеди, и заявява, че напразно Му се 
кланят по човешки заповеди. Но ако разсъдят, че същността на религията, тоест на 
небесната мъдрост, е да зависим единствено от Бога, те веднага ще видят, че не без 
причина Господ мрази такова извратено служение, което Му се предлага според 
прищевките на човешката воля. Защото макар че има някаква външна показност на 
смирение в покорството на онези, които в поклонението към Бога спазват такива 



заповеди, все пак те по никакъв начин не са смирени, тъй като всъщност налагат върху 
Бога своите собствени закони. Това е причината Павел така внимателно да ни 
предупреждава да внимаваме да не бъдем завличани от човешки предания и от това, 
което се нарича εθελοθρησκειας, тоест произволно поклонение, поклонение измислено 
от хора без потвърждение от Бога. Наистина е така; ние трябва да бъдем глупави по 
отношение на нашата собствена мъдрост и на всяка човешка мъдрост, за да Го оставим 
единствено Той да бъде мъдър. Но това правило по никакъв начин не бива спазвано от 
онези, които се стремят да се докажат пред Него чрез нищожни правила измислени по 
човешки и против Неговата воля Му налагат извратено покорство според човешката 
воля. Това е пътят, който е бил следван в продължение на няколко века в нашето време, 
и все още се следва днес в онези места, в които властта на създанието се смята за по-
голяма от властта на Създателя, където религията (ако това заслужава да се нарича 
религия) бива замърсявана с все по-многобройни и по-нелепи суеверия от самото 
езичество. Защото какво би могъл да произведе човешкият разум освен неща плътски и 
безсмислени, но приятни за своите създатели? 

25. Опровержение на римските аргументи 

Когато защитниците на суеверието се опитват да се прикриват като твърдят, че 
Самуил принесе на Бога в Рама, и макар че го направи противно на Закона, все пак това 
беше угодно на Бога (1 Царе 7:17), лесно е да отговорим, че той не постави втори олтар 
като алтернатива на единствения истински олтар; но тъй като мястото на Ковчега на 
Завета все още не беше установено, той принесе жертва в града, където живееше, като 
най-удобно място. Определено намерението на светия пророк никога не е било да 
прави някакво нововъведение в свещените неща, по отношение на които Господ така 
строго е забранил някакво добавяне или отнемане. Случая с Маное аз смятам за 
извънреден и специален. Той, макар и обикновен човек, принесе жертва на Бога и то не 
без Божието одобрение, защото не го направи от безразсъдна прищявка на своя 
собствен ум, а по божествено вдъхновение (Съд. 13:19). В случая на един човек,, който 
не е по-нисш от Маное, имаме поразително доказателство колко много Бог мрази 
всички човешки измислици в поклонението, а именно, при Гедеон, чийто ефод донесе 
разруха не само върху него самия и неговото семейство, но и върху целия народ (Съд. 
8:27). Накратко, всяко произволно нововъведение, чрез което хората желаят да се 
покланят на Бога, не е нищо друго освен замърсяване на истинската святост. 

26. Предупреждението на Христос срещу кваса на фарисеите 

Тогава, питат те, защо Христос каза, че трябва да се носят нетърпимите тежести, 
наложени от книжниците и фарисеите (Мат. 23:3)? Но тогава защо на друго място Той 
каза, че трябва да се пазим от кваса на фарисеите (Мат. 16:6)? Като „квас” означава, 
както го обяснява евангелист Матей, всяко човешко учение, което се примесва с 
чистото Божие Слово. Кое може да бъде по-ясно от това, че ни е заповядано да 
отхвърляме и избягваме цялото им учение? От това става напълно сигурно, че в другия 
текст нашият Господ никога не е имал предвид съвестите на Неговите хора да бъдат 
измъчвани от дребнавите традиции на фарисеите. И самите думи нямат такова 
значение, освен ако не бъдат изкривени съзнателно. Наистина, нашият Господ, когато 
започва да бичува обичаите на фарисеите, първо просто наставлява Своите слушатели, 
че макар да не виждат никакъв добър пример в живота на фарисеите, не трябва да 
престават да вършат това, което те поучават с думи, когато седят на Мойсеевото 
седалище, тоест когато обясняват Закона. Следователно, Неговото намерение е да 



предпази обикновените хора от това да бъдат подведени поради лошия пример на 
своите учители да започнат да презират учението. Но тъй като някои хора въобще не се 
трогват от здравия разум, а винаги искат някакъв авторитет, ще цитирам един текст от 
Августин, в който е изразено точно същото. „Господната кошара има хора, поставени 
над нея, от които някои са верни, а други са само наемници. Верните са истинските 
пастири; но се научете, че наемниците също са необходими. Защото много хора в 
Църквата, като следват земни облаги, проповядват Христос и чрез тях се чува гласът на 
Христос, и овцете следват не наемника, а пастира чрез наемник. Научете се, че 
наемниците са назначени от самия Господ. Книжниците и фарисеите, казва Той, седят 
на Мойсеевото седалище, правете каквото ви казват, но не правете каквото правят. 
Какво означава това, освен: Слушайте гласа на пастира чрез наемници? Като седят на 
седалището, те поучават Божия Закон, и следователно Бог поучава чрез тях; но когато 
поучават от себе си, не ги слушайте и не вършете каквото ви казват.” Дотук с Августин 
(August. in Joann Tract. 46). 

(Правилното нареждане на църковното управление и поклонението: приличие, 
любов и свободна съвест, 27-32) 
27. Необходимостта от църковни наредби 

Но тъй като много невежи хора, като чуват, че е нечестиво да бъде обвързвана 
съвестта и е суетно да се покланяме на Бога с човешки традиции, заклеймяват всички 
закони, чрез които се установява редът в Църквата, ще бъде уместно да избягваме 
тяхната заблуда. Наистина, тук опасността от грешки е голяма: защото не е лесно да 
видим на пръв поглед колко много се различават двете неща. Но аз с няколко думи ще 
направя въпроса толкова ясен, че никой да не може да може да бъде заблуждаван 
поради приликата. 

Първо, нека да разберем, че ако във всяко човешко общество е необходимо 
някакво управление, за да се осигурява общият мир и да се поддържа съгласието, ако в 
процеса на работата винаги трябва да се спазва някакъв етикет, който общественото 
приличие и самата човечност изискват от нас да не пренебрегваме, това трябва особено 
да бъде спазвано в църквите, които най-добре се поддържат като имат добре съставено 
във всяко отношение наредби, без което не може да съществува съгласие. 
Следователно, ако искаме да осигурим безопасността на Църквата, трябва винаги 
внимателно да спазваме увещанието на Павел да правим всичко с приличие и ред (1 
Кор. 14:40). 

Но като виждаме, че има такова разнообразие в човешките обичаи, такива 
разлики в умовете им, такава несъвместимост в техните преценки и склонности, никоя 
наредба не е достатъчно здрава, ако не е подкрепена от определени закони, нито могат 
да бъдат спазвани някакви ритуали без да има определена форма. Следователно, ние 
сме толкова далеч от осъждане на законите, които водят до това, че твърдим, че 
тяхното премахване би лишило от сила Църквата, би я обезличило и разбило напълно. 
Защото увещанието на Павел да вършим всичко с приличие и ред не може да бъде 
спазено, ако редът и приличието не бъдат осигурени от добавянето на наредби, тоест 
задължения. 

Но в тези наредби винаги трябва да имаме предвид уточнението, че те не трябва 
да бъдат смятани за необходими за спасението, нито да налагат върху съвестта 



религиозно задължение; те не трябва да бъдат сравнявани с поклонение към Бога, нито 
да бъдат заместител на благочестието. 

28. Проблемът на правилните църковни наредби 

Така имаме най-превъзходен и сигурен начин да разграничаваме онези безбожни 
наредби (чрез които, както казахме, истинската религия бива осуетена и съвестта бива 
покварена) и законните правила на Църквата, ако помним, че едното или двете от тези 
нещо винаги трябва да се имат предвид, а именно, че в святото събрание на верните 
всичко трябва да се върши с приличие и с подходящо достойнство, и че човешкото 
общество трябва да бъде държано в ред чрез определени задължения на умереност и 
човечност. Защото когато се разбира, че даден закон е направен заради общественото 
приличие, няма място за суеверието, в което изпадат онези, които измерват 
поклонението към Бога с човешки изобретения. От друга страна, когато за един закон 
се знае, че е предназначен за обща употреба, се премахва онази лъжлива представа за 
неговата задължителност и необходимост, която създава големи тревоги на съвестта, 
когато традициите се определят като необходими за спасението; тъй като в това не се 
цели нищо друго освен поддържането на любовта чрез взаимно слугуване. 

Но може би е уместно да покажем по-ясно какво означава приличието, което 
Павел препоръчва, и също какво означава ред (1 Кор. 14:40). 

Целта на приличието е отчасти чрез употребата на ритуали, които произвеждат 
благоговение в святите неща да бъдем подбудени към благочестие, и отчасти да станат 
напълно видими скромността и благоразумието, които трябва да се виждат във всички 
почтени дейности. В реда първото нещо е управляващите да познават закона и 
правилото на доброто управление, докато управляваните да привикнат към покорство и 
добра дисциплина. Второто нещо е чрез правилната уредба на състоянието на Църквата 
да се осигурят мир и спокойствие. 

29. Истинско благоприличие в поклонението, а не театрално представление 

Следователно не трябва да наричаме „приличие” онова, което служи единствено 
за суетно удоволствие; например това, което се вижда в театралните представления, 
които папистите показват в своите обществени служби, където не се вижда нищо освен 
външна маска на безполезен блясък и безплодна пищност. Но наричаме приличие 
онова, което като е подходящо за почитането на святите тайнства, съставлява уместно 
упражнение в благочестие, или поне е подходяща украса, пригодена за самото 
действие, и не е безплодно, но напомня на вярващите за голямото смирение, сериозност 
и страхопочитание, с които трябва да се отнасят към святите неща. Нещо повече, 
церемониите, за да бъдат упражнения в благочестие, трябва да ни водят пряко към 
Христос. 

По същия начин, не трябва да правим редът да се състои в онази безполезна 
пищност, която не дава нищо друго освен плътски блясък, а в наредбата, която 
премахва всяко объркване, варварство, непокорство, всякакви смутове и препирни. 

За първия вид имаме примери (1 Кор. 11:5, 21), където Павел казва, че плътските 
страсти не трябва да бъдат примесвани със святата Господна вечеря; че жените не 
трябва да се появяват на обществени места непокрити. И има много други неща в 



нашата всекидневна практика, като молитва на колене и с непокрита глава, отслужване 
на Господните тайнства не безразборно, а с някаква степен на достойнство; показване 
на някаква степен на тържественост в погребването на мъртвите и така нататък. Във 
втората група са часовете отделяни за обща молитва, проповеди и тържествени служби; 
по време на проповедите тишина и спокойствие, седене на местата, пеене на химни, 
дни за Господна вечеря, забраната на Павел жени да проповядват в Църквата и 
подобни. Към същото могат да се прибавят особено нещата, които запазват 
дисциплината, като катехизиране, църковни порицания, отлъчване, пости и т.н. 

Така всички църковни наредби, които приемаме за святи и полезни, могат да се 
сведат до две групи, едната свързана с ритуалите и церемониите, а другата с 
дисциплината и мира. 

30. Робството и свободата на църковните наредби 

Но тъй като тук има опасност, от една страна да не би лъжеепископите да 
извлекат от това повод за своите безбожни и тиранични закони, а от друга да не би 
някои хора, твърде склонни да се тревожат от страх от горните злини, да не оставят 
никакво място за закони, колкото и святи да са те, тук е уместно да заявя, че одобрявам 
само онези човешки наредби, които са основани върху Божия авторитет и са извлечени 
от Писанието, и следователно са напълно божествени. 

Нека например да вземем колениченето, което се извършва по време на обща 
молитва. Въпросът е дали това е човешка традиция, която всеки има право свободно да 
отхвърля или пренебрегва? Казвам, че е човешка традиция и в същото време е 
божествена. Тя е от Бога, тъй като е част от онова приличие, чието спазване и приемане 
се препоръчва от апостола; и е човешка традиция, тъй като конкретно определя онова, 
което не е дадено изрично, но е показано в общ вид. 

От този пример можем да отсъдим какво трябва да мислим за цялата група, а 
именно, че в Своите святи слова Господ вярно е обхванал и ясно е разкрил 
обобщението на праведността и всички части на поклонението към Бога, и всичко 
необходимо за спасението, така че трябва да слушаме Учителя единствено чрез тези 
слова. Но тъй като не е благоволил да предпише всяка подробност, която трябва да 
спазваме във външната дисциплина и церемониите (предвидил е, че това зависи от 
естеството на времената, и че една форма няма да е подходяща за всички времена), в 
тях трябва да прибягваме към общите правила, които е дал, като от опит познаваме кое 
е необходимо за Църквата за реда и приличието. Накрая, тъй като Той не ни е дал 
някаква изрична заповед, защото нещата от такова естество не са необходими за 
спасението и тъй като назиданието на Църквата трябва да бъде съобразено с различните 
условия на всяка епоха и нация, ще бъде уместно според интереса на Църквата да 
променяме и отменяме старите форми, както и да въвеждаме нови. Наистина 
признавам, че не трябва да изобретяваме нови форми безразсъдно и постоянно или 
заради по някакви незначителни поводи. Любовта е най-добрият съдия за това кое 
наранява или назидава; ако й позволим да ни води, всичко ще е наред. 

31. Църковните наредби сравнени с това правило за робството и свободата 

Относно нещата, които са установени според това правило, задължение на 
християните е да ги спазват наистина със свободна съвест, без никакво суеверие, но 



също с набожно и охотно желание за покорство. Те не трябва да се отнасят към тях с 
презрение, нито да ги подминават с безгрижно безразличие, далеч по-малко да ги 
нарушават горделиво и непокорно. 

Ще попитате, каква свобода на съвестта може да има в такива строги правила? 
Тази свобода ще се изяви възхитително когато заявим, че това не са непроменими и 
вечни задължения, с които сме обвързани, а външни правила за човешката немощ, 
които макар че не всички имаме нужда от тях, все пак всички използваме, защото сме 
задължени да пазим взаимната любов помежду си. Можем да видим това в примерите 
по-горе. Какво, да не би религията да се състои в женското боне, та да е незаконно за 
жената да излиза с непокрита глава? Да не би нейното мълчание да е установено с 
вечна заповед, чието нарушаване е най-голямо нечестие? Има ли някакво тайнство в 
колениченето, или в погребването на мъртво тяло, чието пропускане е престъпление? В 
никакъв случай. Защото ако някоя жена трябва да се притече на помощ на своята 
съседка толкова бързо, че да няма време да покрие главата си, това, че е излязла с 
непокрита глава, не е грях. И има случаи, в които за нея не е по-малко уместно да 
говори, отколкото в други да остане мълчалива. Нещо повече, на човека, който поради 
болест не може да коленичи, нищо не му пречи да се моли прав. Накрая, по-добре е 
бързо да се погребе един мъртвец, отколкото поради липса на погребални одежди или 
отсъствието на онези, които трябва да присъствуват на погребението, да се чака докато 
тялото изгние непогребано. Все пак, в тези неща обичаите и правилата на страната, 
накратко, човечността и правилата на приличието заявяват какво трябва да се прави 
или да не се прави. Така, ако се допусне някаква грешка поради неблагоразумие или 
невнимание, не се извършва никакво престъпление; но ако тя бъде направена от 
презрение, такова непокорство трябва да бъде порицано. По същия начин, няма 
значение какви са дните и часовете, каква е формата на сградите и какви псалми се пеят 
всеки ден. Но е правилно да има определени дни и предварително установени часове, и 
място подходящо за събрание, за да се внимава за запазване на мира. Защото какъв 
развъдник на кавги ще бъде объркването в тези неща, ако на всеки се позволи по своя 
прищявка да променя това, което е свързано с общия ред. Ако тези неща бъдат 
определени като спорни и оставени на решението на всеки отделен човек, не всички 
хора ще бъдат съгласни с едно и също положение. Но ако някой започне да причинява 
кавги за тези неща и иска да се представя за по-мъдър отколкото е, нека да размисли 
как би оправдал своето крамолничество пред Господа. Отговорът на Павел трябва да е 
достатъчен за нас, „Но ако някой мисли да се препира за това, ние нямаме такъв 
обичай, нито Божиите църкви” (1 Кор. 11:16). 

32. Правилата трябва да бъдат малко на брой и назидателни 

Нещо повече, трябва с най-голямо внимание да предотвратяваме навлизането на 
всяка заблуда, която може да замърси или опорочи тази чиста употреба. Ще успеем да 
направим това, ако всички правила, които използваме, са очевидно полезни и много 
малко на брой; особено ако към това се добавят поученията от верния пастор, които 
могат да предотвратят навлизането на погрешни възгледи. Следствието от този начин 
на действие е, че във всички тези неща всеки човек запазва своята свобода, и в същото 
време доброволно я подчинява на определена необходимост, доколкото го изискват 
приличието и любовта, както говорихме. След това, за да не изпаднем в някакво 
суеверие в спазването на тези неща, нито строго да изискваме твърде много от другите, 
нека да не си въобразяваме, че поклонението към Бога се подобрява чрез множеството 
церемонии; и нека една църква да не презира друга църква поради разликите във 



външната дисциплина. Накрая, вместо тук да полагаме някакъв вечен закон за самите 
себе си, нека да определим като цел и предназначение на правилата назиданието на 
Църквата, и нека при настояване от хората в Църквата без съблазън да позволяваме не 
само нещо да се промени, но дори правилата, които преди това сме използвали, да 
бъдат обръщани наопаки. Защото нашият век е доказателство, че условията на времето 
позволяват определени правила, които иначе не са безбожни или неприлични, да бъдат 
отменяни според обстоятелствата. Такова е било невежеството и слепотата на 
предишните векове, с такива погрешни идеи и коравовратно увлечение църквите са се 
придържали към церемониите, че сега едва ли биха могли да бъдат очистени от 
чудовищните суеверия без премахването на множество церемонии, които са били 
установени преди не без добра причина, и сами по себе си не могат да бъдат обвинени в 
някакво нечестие.  



Глава Десета 

11. ЗА ПРАВОСЪДИЕТО В ЦЪРКВАТА И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ С НЕГО, 
КАКТО СЕ ВИЖДАТ В ПАПСТВОТО. 

Тази глава може да бъде удобно обобщена в две точки: 

I. Църковното правосъдие, необходимостта от него произход, 
описание и същностни части, а именно, святото служение 
на Словото и дисциплината на отлъчването заедно с 
обяснение на нейната цел, употреба и злоупотреба, р. 1-8.  

II. Опровержение на аргументите, издигани от папистите в 
защита на тиранията на понтифите, правото на двата меча, 
имперското великолепие и достойнство, външно 
правосъдие и неприкосновеност от държавно правосъдие, р. 
9-16.  

Раздели. 

1. Властта на Църквата в правосъдието. Необходимостта, произхода и естеството 
на това правосъдие. Разглеждане на властта на ключовете от две гледни точки. 
Изложение на първия възглед.  

2. Изложение на втория възглед. Как Църквата връзва и развързва чрез 
дисциплината. Злоупотреба с ключовете от страна на папството.  

3. Наказанието на отлъчването има вечна валидност. Разлика между държавната и 
църковната власт.  

4. Потвърждение на вечната валидност на наказанието на отлъчване. Надлежно 
упражнявано под императорите и християнските управители.  

5. Целта и употребата на църковното правораздаване в Ранната Църква. Духовната 
власт е била напълно отделена от властта на меча.  

6. Духовната власт не е била упражнявана от един човек, а от законен съд. 
Постепенна промяна. В началото само свещениците са участвали в правните 
дела на Църквата. След това епископът ги присвоява за себе си.  

7. След това епископите възлагат правата, които са си присвоили, на свои 
представители, и са превърнали духовното правораздаване в светски съд.  

8. Обобщение. Опровержение на папската власт. Христос желае да лиши 
служителите на Словото от държавно управление и светска власт.  

9. Възражения на папистите.  
1. Чрез този външен блясък се изявява Христовата слава.  
2. Той не пречи на задълженията на тяхното призвание. 

Отговор на двете възражения.  

10. Началото и постепенното настъпление на папската тирания. Причини:  
1. Любопитство.  
2. Тщеславие.  
3. Насилие.  
4. Лицемерие.  
5. Безбожие.  



11. Последна причина, тайната на беззаконието и сатанинската ярост на 
Антихриста, който си присвоява световно господство. Папата си присвоява 
правото върху двата меча.  

12. Измисленото дарение на Константин. Изложение на неговата безсмисленост.  
13. Кога и чрез какви средства римските понтифи са придобили имперско 

достойнство. Хилдебранд е негов основател.  
14. С какви действия те завземат Рим и други територии. Позорна алчност.  
15. Претенции за неприкосновеност от държавно правораздаване. Сравнение на тази 

измислена неприкосновеност с умереността на ранните епископи.  
16. Каква е била целта на ранните епископи, когато твърдо са се противили на 

държавните посегателства.  

(Власт и дисциплина: властта на ключовете и държавното управление, 1-5) 
1. Основата на църковното правораздаване във властта на ключовете 

Остава да разгледаме третата, и всъщност главната, ако нещата са добре 
наредени, част от църковната власт, която, както казахме, се състои в правораздаването. 
Цялото правораздаване на Църквата е свързано с дисциплината, която ще разгледаме 
накратко. Както никой град или село не могат да съществуват без съдия и управление, 
така, както вече поучавах, но отново съм длъжен да повторя, божията църква се нуждае 
от някакво духовно управление. То е напълно отделно от държавното управление, и не 
само не му пречи или уронва, но и върши много за да го подпомага и насърчава. Така, с 
една дума, тази власт на правораздаване е редът, който е даден за запазването на 
духовното благоприличие. 

С тази цел в Църквата от самото начало са били установени съдилища, които да 
се занимават с морала, да порицават пороците и упражняват властта на ключовете. 
Този ред е споменат от Павел в Първото послание към Коринтяните под името 
„управления” (1 Кор. 12:28); по същия начин в Посланието към Римляните, когато 
казва, „Който управлява, с усърдие” (Рим. 12:8). Той не говори за управителите, никои 
от които по онова време не са били християни, но за онези, които са били съработници 
на пасторите в духовното управление на Църквата. Също, в Посланието към Тимотей 
той споменава два вида презвитери, едни, които се трудят върху Словото, и други, 
които не изпълняват служението на проповядване, но управляват добре (1 Тим. 5:17). С 
втората група той несъмнено има предвид онези, които са били назначени за надзор 
върху поведението, и за цялата употреба на ключовете. Защото властта, за която 
говорим, зависи напълно от ключовете, които Христос възложи на Църквата в 
осемнадесетата глава на Матей, където заповядва онези, които презират личното 
увещание, да бъдат остро порицани пред всички, и ако постоянстват в своето 
непокорство, да бъдат отлъчени от общността на вярващите. Нещо повече, тези 
увещания и поправления не могат да се извършват без разследване, и от това идва 
необходимостта от някаква правна процедура и ред. Следователно, ако не искаме да 
лишаваме от смисъл обещанието за ключовете и да премахнем напълно отлъчването, 
сериозното увещание и всичко от този вид, трябва неизбежно да дадем на Църквата 
възможността за някакво правосъдие. Нека читателят да отбележи, че тук не говорим за 
общата власт на учението, както в Мат. 16:19 и Йоан 20:23, а твърдим, че правата на 
Синедриона са прехвърлени на Христовото стадо. До онова време властта на 
управлението принадлежеше на юдеите. Христос поставя тази власт в Своята църква с 
окончателна заповед, доколкото Църквата е чиста институция. Така трябва да бъде, тъй 



като иначе присъдата на една бедна и презряна Църква може да презрително 
отхвърлена от безумните и надменни хора. 

И за да не би това, че в едни и същи думи Христос прави значителна разлика 
между двете неща, тук ще бъде уместно да обясним. Има два стиха, които говорят за 
връзване и развързване. Единият е в Мат. 16, където Христос, след като обещава, че ще 
даде ключовете на небесното царство на Петър, незабавно добавя, „и каквото вържеш 
на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде 
развързано на небесата” (Мат. 16:19). Тези думи имат същия смисъл като думите в 
Евангелието от Йоан, където точно преди да изпрати учениците да проповядват, Той 
духва върху тях и казва, „На които простите греховете, простени им са, на които 
задържите задържани са” (Йоан 20:23). Ще дам тълкуване, което не е лукаво, не е 
изкуствено, не е изкривено, а е истинно, естествено и очевидно. Тази заповед относно 
прощаването и задържането на греховете, и обещанието към Петър относно връзването 
и развързването, не трябва да се отнасят към друго освен към служението на Словото. 
Когато Господ го възлага на апостолите, Той в същото време им дава тази власт на 
връзване и развързване. Защото какво е обобщението на Благовестието, освен това, че 
като всички са роби на греха и на смъртта, са развързани и освободени чрез 
изкуплението, което е в Христос Исус, докато онези, които не приемат и не признаят 
Христос за Избавител и Изкупител, са осъдени и обречени на вечни окови? Когато 
Господ даде това послание на Своите апостоли, за да бъде носено от тях до всички 
народи, за да докаже, че това е Негово послание и излиза пряко от Него, Той го удостои 
с това отличително свидетелство, и това е възхитително потвърждение както за самите 
апостоли, така и за всички, до които трябва да дойде. Важно е било апостолите да имат 
постоянна и пълна увереност в своето проповядване, което е трябвало да изпълняват не 
само в безкраен труд, тревоги, безпокойства и опасности, но и в крайна сметка да 
подпечатат със своята кръв. За да знаят, че това не е напразно или безсмислено, но е 
пълно с власт и ползотворно действие, било е важно сред всички техни тревоги, 
опасности и трудности да се чувстват уверени, че вършат Божието дело; дори целият 
свят да се изправя и да им се противи, те да знаят, че Бог е с тях; като нямат телесното 
присъствие на земята на Христос, авторът на тяхното учение, да разбират, че Той е в 
небето за да потвърди истинността на учението, което им е възложил. От друга страна, 
било е необходимо техните слушатели да бъдат най-пълно уверени, че учението на 
Благовестието не е било слово на апостолите, а на самия Бог; не глас, издигащ се от 
земята, а слизащ от небето. Защото такива неща като прощението на греховете, 
обещанието за вечен живот и посланието за спасение не могат да бъдат по силите на 
човека. Така Христос свидетелства, че в проповядването на Благовестието апостолите 
действат като служители; че именно Той говори и обещава всичко чрез техните уста 
като чрез инструмент; и следователно, прощението на греховете, което те обявяват, е 
истинно Божие обещание; осъждението, което те прогласяват, е сигурен Божий съд. 
Това свидетелство е дадено на всички векове и остава твърдо, правейки всичко сигурно 
и истинно, че словото на Благовестието, от когото и да бъде проповядвано, е самото 
Божие Слово, провъзгласено на върховния съд, написано в книгата на живота, 
потвърдено и установено в небето. Сега разбираме, че властта на ключовете е просто 
проповядването на Благовестието на тези места, и доколкото става въпрос за хората, то 
не е толкова власт, колкото служение. По принцип, Христос не даде Своята власт на 
хора, а на Своето Слово, на което направи хората служители. 

  



2. Властта на връзване и развързване 

Другият текст, в който се споменава връзване и развързване, е в осемнадесетата 
глава на Матей, където Христос казва, „И ако не послуша тях, кажи това на църквата; 
че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. Истина ви казвам: 
Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на 
земята, ще бъде развързано на небесата.” (Мат. 18:17, 18). Този текст не прилича 
напълно на предишния, и трябва да се разбира доста различно. Но като казвам, че са 
различни, не искам да кажа, че няма много сходство между тях. Първо, те са подобни в 
това, че и двете са общи изявления, че винаги съществува една и съща сила на връзване 
и развързване (а именно, чрез Божието Слово), една и съща заповед, едно и също 
обещание. Различават се в това, че първият текст се отнася конкретно за 
проповядването, което служителите на Словото изпълняват, а вторият се отнася за 
наказанието на отлъчване, което е възложено на Църквата. И така, църквата връзва 
онзи, когото отлъчва, не като го хвърля във вечна разруха и отчаяние, а като осъжда 
неговия живот и поведение, и като го увещава, че ако не се покае, ще бъде осъден. Тя 
развързва онзи, когото приема в общение, защото го прави съучастник в единството, 
което тя има в Христос Исус. Следователно нека никой не презира надменно присъдата 
на Църквата или да смята за незначително това, че е осъден от гласовете на верните. 
Господ свидетелства, че такава присъда от верните не е нищо друго освен прогласяване 
на Неговата присъда, и че това, което те правят на земята, е одобрено в небето. Защото 
те имат Божието Слово, чрез което осъждат извратените; имат Словото, чрез което 
връщат покаялите обратно в благоволение. Те не могат да грешат или да се отклоняват 
от Божията присъда, защото съдят единствено според Божия закон, който не е 
несигурно или светско мнение, а святата Божия воля, небесно слово. 

Върху тези два текста, които според обясних накратко, но също ясно и истинно, 
тези лунатици без никакъв разсъдък, като са носени от своя дух на вятърничавост, се 
опитват да обосновават веднъж изповед, друг път отлъчване, или правосъдие, веднъж 
правото да създават закони, друг път да продават индулгенции. Те привеждат първия 
текст с цел да подкрепят върховенството на римския престол. Толкова добре са 
известни ключовете на онези, които смятат за уместно да ги снабдят с ключалки и 
врати, че ще си помислите, че целия си живот са прекарали в механични дейности. 

3. Държавно и църковно правосъдие 

Някои хора, като си въобразяват, че тези неща са били временни, тъй като 
владетелите тогава са били чужди на нашата изповед на вяра, биват подвеждани, като 
не съблюдават разграничението между църковната и държавната власти. Защото 
Църквата не притежава правото на меча да наказва или възпира, няма власт на принуда, 
няма тъмници или други наказания, които владетелите имат обичая да нанасят. Така 
целта, която те имат, не е грешникът да бъде наказан против волята си, а да се получи 
неговата изповед на покаяние чрез доброволно порицание. Следователно двете неща са 
напълно различни, защото нито Църквата си приписва нещо, което принадлежи на 
управителя, нито управителят се намесва в това, което Църквата върши. Това ще стане 
по-ясно чрез един пример. Някой се е напил? В един добре уреден град неговото 
наказание ще бъде затвор. Блудствал е? Наказанието ще бъде подобно или дори по-
сурово. Така ще бъдат удовлетворени законите, управителите и земните съдилища. Но 
следствието ще бъде, че нарушителят няма да покаже белези на покаяние, а само ще се 
измъчва и стене. Църквата няма ли да се намеси тук? Такива хора не могат да бъдат 



допуснати до Господната Вечеря без това да нанесе вреда на Христос и на Неговата 
свята институция. Разумът изисква онзи, който чрез лошия си пример нанася вреда на 
Църквата, чрез официално изявление на покаяние да премахне вредата, която е 
причинил. 

Основанието, привеждано от онези, които възприемат обратния възглед, е 
напълно несъстоятелно. Христос, казват те, даде Своето служение на Църквата когато е 
нямало управители да го изпълняват. Но често се случва управителят да е небрежен, и 
дори самият той понякога трябва да бъде порицаван: както е бил случаят с император 
Теодосий. Нещо повече, същото може да се каже за цялото служение на Словото. И 
така, според този възглед, нека пасторите да престанат да порицават явното нечестие, 
нека да престанат да порицават, обвиняват и смъмрят. Защото има християнски 
управители, които трябва да поправят тези неща чрез закона и меча. Но както 
управителят трябва да очиства Църквата от престъпления чрез телесни наказания и 
принуда, така и служителят на свой ред трябва да помага на управителя да намалява 
броя на престъпниците. Така те трябва да обединяват усилията си, като никой не е 
пречка, а е помощ за другия. 

4. Църквата и християнският управител 

И наистина, като разгледаме по-внимателно думите на Христос, ще стане 
веднага ясно, че състоянието и редът в Църквата, описани тук, са вечни, а не временни. 
Защото би било противоречие онези, които откажат да се покоряват на нашите 
увещания, да бъдат прехвърляни към управителя – едно действие, което би било 
необходимо, ако искаме управителят да заеме мястото на Църквата. Защо обещанието, 
„Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата,” да бъде 
ограничено до една или няколко години? Нещо повече, тук Христос не въвежда нова 
заповед, а следва обичая, който винаги е бил спазван в Църквата на Неговия древен 
народ, с което показва, че Църквата не може да изостави духовното правосъдие, което 
съществува от самото начало. Това е потвърдено от единодушието на хората във 
всички векове. Защото когато императорите и управителите стават християни, с това не 
се отменя духовното правосъдие, но само бива уредено така, че по никакъв начин да не 
уронва държавното правосъдие, нито да бъде обърквано с него. И това е правилно. 
Защото управителят, ако е благочестив, няма да има никакво желание да освобождава 
себе си от общото покорство на Божиите деца, от което не малка част е да покори себе 
си под Църквата, която съди според Божието Слово; толкова далеч от неговото 
задължение е да отменя нейната присъда. Защото, както Амвросий казва, „Каква по-
почетна титла може да има един император от това да бъде наричан син на Църквата? 
Добрият император е вътре в Църквата, а не над Църквата” (Ambrose. ad Valent. Ep. 32). 
Следователно онези, които лишават Църквата от тази власт за да украсят с нея 
управителя, не само извращават смисъла на думите на Христос чрез лъжливо 
тълкувание, но и хвърлят тежко обвинение върху много святи епископи, които са 
съществували от времето на апостолите, за това, че чрез лъжливи основания са си 
присвоили почитта и служението на управителя. 

5. Духовният характер на църковното правосъдие 

Но от друга страна ще бъде уместно да видим каква е била в древността 
истинската употреба на църковната дисциплина, и колко големи са злоупотребите, 
които са навлезли, за да знаем кое от древната практика трябва да бъде отменено, и кое 



възстановено, ако искаме, след събарянето на царството на Антихриста, да установим 
отново царството на Христос. 

Първо, целта пред нас е да предотвратим възникването на скандали, и когато те 
възникнат, да ги премахнем. Трябва да имаме предвид две неща: първо, че тази духовна 
власт трябва да бъде напълно отделена от властта на меча; второ, че тя не трябва да 
бъде упражнявана по волята на един човек, а от законен съд (1 Кор. 5:4). В по-чистите 
времена на Църквата тези двете са били спазвани. 

Защото святите епископи не са упражнявали своята власт чрез глоби, тъмници 
или други държавни наказания, а както е било прилично за тях, единствено чрез 
използване на Божието Слово. Защото най-тежкото наказание на Църквата, нещо като 
нейният последен гръм, е отлъчването, което не се използва освен когато е напълно 
необходимо. Нещо повече, то не изисква нито насилие, нито физическа сила, а се 
задоволява с могъществото на Божието Слово. Накратко, правосъдието на ранната 
Църква не е било друго освен (ако мога така да се изразя) практическо изявление на 
това, което Павел поучава относно духовната власт на пасторите. „Защото оръжията, с 
които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже 
събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и 
пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. И готови сме да накажем всяко 
непослушание.” (2 Кор. 10:4-6). И тъй като се прави чрез проповядване на учението, за 
да може на учението да не се гледа с присмех, онези, които изповядват, че са от дома на 
вярата, трябва да бъдат съдени според учението, което се поучава. Но това не може да 
се направи, ако служението не се свърже с правото да бъдат призовавани онези, които 
трябва бъдат лично увещавани или остро порицавани, нещо повече, с правото да бъдат 
възпирани от Господната Вечеря онези, които не могат да бъдат допускани до нея без 
да осквернят тази най-висша наредба. Затова, когато на друго място Павел пита, „Каква 
работа имам да съдя вънкашните?” (1 Кор. 5:12), той прави членовете на Църквата 
подвластни на порицание за поправяне на техните пороци, и показва съществуването на 
съдилища, от които никой вярващи не трябва да бъде освободен. 

(Злоупотреби, причинени от своеволното присвояване на власт от епископите, 
6-10) 
6. Упражняването на правосъдието в Ранната Църква не е било дейност на един 
единствен човек 

Тази власт, както вече заявихме, не е принадлежала на един човек, който може 
да я упражнява както му е угодно, а е принадлежала на съвет от старейшини, който в 
Църквата е бил това, което е градският съвет в града. Киприан, когато споменава онези, 
от които е била упражнявана по онова време, обикновено свързва цялото 
свещеничество с епископа (Cyprian, Lib. 3 Ep. 14, 19). На друго място той показва, че 
макар че свещениците са ръководели, в същото време миряните не са били изключени 
от участие в съда; защото пише следното: „От началото на моето епископство реших да 
не правя нищо без да се съветвам със свещениците, и нищо без съгласието на хората.” 
Но общоприетият и обичаен метод на упражняване на това правосъдие е бил чрез съвет 
от презвитери, сред които, както вече казах, е имало два вида. Едните са били за 
поучение, а други са били само надзиратели на поведението. Тази уредба постепенно се 
е изродила от своята ранна форма, така че по времето на Амвросий само свещениците 
са разследвали църковните дела. Той се оплаква от това със следните думи: „Древната 
синагога, и след това Църквата, са имали старейшини, без чийто съвет не е ставало 



нищо: това е излязло от употреба, не знам по чия вина, освен да е поради леността, или 
по-скоро горделивостта на учителите, които искат да изглежда така, че единствено те 
са важни” (Ambrose, 1 Tim. 5). Виждаме колко възмутен е бил този свят човек от това, 
че по-доброто състояние е било нарушено в известна степен; и все пак редът, който 
тогава е съществувал, поне е бил търпим. Какво щеше да стане, ако той види тези 
безформени развалини, които не изявяват никаква следа от ранната постройка? Как би 
плакал той! Първо, обратно на това, което е правилно и законно, епископът си е 
присвоил това, което е било дадено на цялата Църква. Това е точно както консулът 
закрива сената и узурпира властта над цялата империя. Защото точно както епископът 
по сан е по-висш от другите, така властта на съвета е по-голяма от властта на един 
единствен човек. Следователно, било е чудовищно нечестие когато един човек, 
присвоявайки си общата власт, постила пътя за тираничен произвол, ограбва Църквата 
от това, което й принадлежи, потиска и отхвърля църковния съд, нареден от Христовия 
дух. 

7. Израждане на правосъдието и дисциплината 

Но тъй като злото винаги произвежда зло, епископите, като са презрели това 
правосъдие като нещо недостойно за тяхната грижа, го прехвърлят на други. От това 
следва назначаването на длъжностни лица, които ги заместват. Тук не говоря за 
характера на този вид хора; всичко, което казвам, е, че те по никакъв начин не се 
различават от обществените съдии. И те наричат това „духовно правосъдие,” макар че 
всички съдебни процеси се отнасят за светски дела. Дори в това да нямаше друга злина, 
как могат да си позволяват на наричат един граждански съд с името „църковен съд”? 

Но има увещания; има отлъчване. Това е начинът, по който Бог бива подиграван. 
Някой сиромах дължи пари? Бива призован пред съда; ако се яви, намират го за 
виновен; когато го намерят за виновен, ако не плати, бива предупреден. След второто 
предупреждение, следващата стъпка е отлъчване. Ако не се яви, бива предупреден да се 
яви; ако се забави, пак бива предупреден и скоро бива отлъчен. Питам, това има ли 
някаква прилика с Христовата наредба, или с древния обичай, или с църковната 
процедура? 

Но там били наказвани и пороците. Когато става въпрос за блудство, 
сладострастие, пиянство и подобни нечестия, те не само ги търпят, но и чрез мълчаливо 
одобрение ги насърчават и утвърждават, и това не само сред хората, но и сред 
свещениците. От многото призовават пред съда само някои, или за да не изглежда, че 
твърде много си затварят очите, или за да измъкват пари от тях. Не казвам нищо за 
обирджийството, грабежа, кражбите и светотатството, които се извършват там. Не 
казвам нищо за качеството на хората, които най-често биват назначавани на този пост. 
Достатъчно и повече от достатъчно е, когато романистите се хвалят със своето духовно 
правосъдие, да сме готови да покажем, че нищо не е по-противно на процедурата, 
наредена от Христос, че то прилича на древната практика толкова, колкото тъмнината 
прилича на светлината. 

8. Светската власт на епископите противоречи на смисъла на това служение 

Макар че не сме казали всичко, което може да се каже тук, и дори това, което 
казахме, беше засегнато само накратко, аз вярвам, че казахме достатъчно, за да не 
оставим никой човек в съмнение, че духовната власт, с която папата кичи себе си и 



всички свои привърженици, е безбожно противоречие на Божето Слово и неправедна 
тирания срещу Божиите хора. Под названието „духовна власт” включвам и тяхното 
безочие в съставянето на нови учения, чрез които те водят нещастните хора настрани от 
истинската чистота на Божието Слово, нечестивите традиции, чрез които ги впримчват, 
и лъжецърковното правосъдие, което упражняват чрез епископски слуги и чиновници. 
Защото ако позволим на Христос да царува сред нас, цялата тази власт незабавно ще се 
срути и пропадне. 

Правото на меча, което те също си присвояват, когато не се упражнява против 
съвестта, не попада в нещата, които се разглеждат тук. Но тук си заслужава да 
отбележим, че те винаги са верни на своята природа, и най-малко приличат на това, 
което би трябвало да бъдат, а именно пастори на Църквата. 

Не говоря за пороците на конкретни хора, а за общото нечестие, и от там за 
вредното естество на цялата наредба, която се смята за осакатена, ако не се показва 
чрез богатство и високомерни титли. Ако относно това потърсим мнението на Христос, 
не може да има съмнение, че Той отрежда да лиши служителите на Своето Слово от 
държавно господство и светска власт, когато казва, „Управителите на народите 
господаруват над тях, и големците им властвуват над тях. Но между вас не ще бъде 
така” (Мат. 20:25, 26). Защото Той показва не само че служението на пастора се 
различава от служението на управителя, но и че нещата са толкова различни, че не 
могат да бъдат обединени в един човек. 

Наистина, Мойсей държеше и двете служения (Изх. 18:16); но първо, това беше 
следствие от необичайно чудо; и второ, беше временно, докато нещата бъдат уредени 
по по-добър начин. Защото когато Господ заповяда определено устройство, държавната 
власт беше оставена на Мойсей, и му беше заповядано да остави свещеничеството на 
своя брат. И това е правилно; защото за един човек да носи двата товара би било 
повече, отколкото естеството може да постигне. 

Във всички векове това е било внимателно спазвано в Църквата. Докато е имало 
някаква истинска форма на църква, никой епископ не е мислел да си присвоява правото 
на меча; така че по времето на Амвросий е било общоприета поговорка, че 
императорите са копнеели за свещеничество повече отколкото свещениците за 
имперска власт. Защото изразът, който той добавя след това, е бил запечатан във 
всички умове: Дворците принадлежат на императора, църквите на свещеника. 

9. Присвояването на княжеска власт от епископите 

Но след като е измислен метод, чрез който епископите да носят титлата, почитта 
и богатството на своето служение без товари и грижи, ида бъдат оставени напълно 
безделни, им е било дадено и правото на меча, или по-скоро те са си го присвоили. На 
какво основание биха защитили те това безочие? Работа ли е на епископите да се 
занимават с разследване на дела, с управление на държави и области, и да приемат 
дейности, които са толкова чужди за тях – епископите, чието служение изисква толкова 
много време и труд, че дори да се посветят на него прилежно и изцяло, без да се 
отклоняват в други призвания, това едва ли ще бъде достатъчно? 



Но такава е тяхната извратеност, че те не се колебаят да се хвалят, че по този 
начин се поддържа достойнството на Христос, и в същото време те не биват 
отклонявани от своето призвание. 

По отношение на първото твърдение, ако е прилична украса на святото 
служение онези, които го държат, да бъдат така издигнати, че да станат страшни и за 
най-великите монарси, те имат право да спорят с Христос, Който в това отношение 
силно ограничава тяхното достойнство. Защото, според техния възглед, какво може да 
бъде по-обидно от тези думи, „Управителите на народите господаруват над тях. . . . Но 
между вас не ще бъде така” (Лука 22:25, 26)? И Той не налага върху Своите слуги по-
тежък закон от този, които преди това е наложил върху самия Себе Си. „Кой,” пита 
Той, „Ме е поставил съдия или деляч над вас?” (Лука 12:14). Виждаме, че Той 
безусловно отказва служението на съдия; а не би направил това, ако то можеше да се 
съчетае с Неговото служение. Нима слугите на Господа няма да се покорят на същото 
изискване, на което се подчини техният Господ? 

Бих желал те да докажат другата точка от опита така лесно, както я твърдят. Но 
тъй като на апостолите се видя не добре да изоставят Божието Слово и да прислужват 
на маси, с това тези хора са принудени да признаят, дори да не желаят да бъдат 
поучавани, че не е възможно един и същ човек да бъде добър епископ и добър княз. 
Защото ако онези, които поради величието на дарбите, с които са били дарени, са били 
способни на много по-многобройни и по-тежки грижи от другите, които идват след тях, 
признават, че не могат да изпълняват едновременно служението на Словото и на масите 
без да възложат единия товар на други хора, как е възможно тези, които в сравнение с 
апостолите въобще не са хора, да могат да ги превъзхождат сто пъти по прилежност? 
Самият опит да твърдят това е най-безсрамна и безочлива надменност. Но ги виждаме 
да правят именно това; и успехът е очевиден. Резултатът не може да бъде друг освен че 
те са изоставили своите задължения и са се преместили в друг лагер. 

10. Как се е стигнало до тази светска власт на епископите? 

Не може да има съмнение, че тази голяма промяна е тръгнала от малко начало. 
Те не биха могли да стигнат толкова далеч с една стъпка, но в някои времена чрез 
хитрост и лукавство тайно са издигали себе си преди някой да предвиди какво ще 
стане; в други времена, когато случаят е предоставял възможност, чрез заплахи и терор 
са изтръгвали от владетелите някакво увеличение на своята власт; а в други времена, 
когато са виждали, че владетелите са склонни да дават щедро, са злоупотребявали с 
тяхната глупава и неразумна податливост. 

В древни времена праведните, когато са възниквали някакви спорове, за да 
избегнат необходимостта от съдебни процеси, са оставяли решението на епископа, 
защото не са имали съмнение относно неговата почтеност. Ранните епископи често са 
били недоволни от това, че са въвличани в такива неща, както Августин заявява на едно 
място; но за да не би спорещите да се втурнат към някой заядлив съдия, неохотно са се 
заемали с досадната задача. След това тези хора са превърнали в редовно правосъдие 
тези доброволни решения, които в началото напълно са се различавали от съдебните 
спорове. 

Когато градове и области, притиснати за известно време от различни трудности, 
са прибягвали към покровителството на епископите и са поставяли себе си под тяхна 



закрила, тези хора чрез особено умение са превръщали себе си от покровители в 
господари. 

Не може да се отрече, че те са придобили голяма част чрез насилието на 
вътрешните борби. Да повторим, владетелите, които доброволно са давали власт на 
епископите, са били подбудени към това по ради различни причини. Макар че тяхната 
щедрост има някакъв вид на благочестие, в това нелепо благоволение те не са търсели 
по най-добрия начин ползата за Църквата, и с това са извратили нейната древна и 
истинна дисциплина, та дори напълно са я премахнали. Онези епископи, които са 
злоупотребили с добротата на владетелите за своя полза, само чрез този свой пример то 
своето поведение са дали повече от достатъчно доказателство, че въобще не са 
истински епископи. Ако имаха и една искра от апостолския дух, те несъмнено биха 
отговорили с думите на Павел, „Оръжията на нашето воюване не са плътски,” а 
духовни (2 Кор. 10:4). Но увлечени в сляпа алчност, те са погубили и себе си, и 
потомството, и Църквата. 

(Прекомерните и измамнически претенции на папството и узурпирането на 
светска власт, 11-16) 
11. Произходът на световното господство на папата 

Накрая римският понтиф, незадоволен от скромните енории, започва да си 
присвоява първо царства, а след това и цяла империя. И за да може да има някакво 
основание да задържи властта си, придобита чрез обикновен грабеж, той веднъж се 
хвали, че я държи по божествено право, а друг път си измисля някакво дарение от 
Константин, или някакво друго право. Първо, отговарям с думите на Бернар, 
„Независимо на какво основание си го присвоява, то не е апостолско право. Защото 
Петър не би могъл да даде това, което не притежава, а само това, което е дал на своите 
наследници, а именно, грижата за църквите. Но когато нашият Господар и Учител 
казва, че не е назначен за съдия между двама, слугата и ученикът не трябва да смята за 
неприлично въобще да не бъде съдия” (Bernard. de Considerat. Lib. 2). Бернар говори за 
обществените съдилища, защото добавя, „Следователно вашата власт е върху 
греховете, не върху правата на собственост, тъй като за едните, а не за другите сте 
получили ключовете на небесното царство. Кое от тях ви се струва да има по-висше 
достойнство, прощаването на греховете или разделянето на земи? Няма сравнение. Тези 
нисши земни неща имат за свои съдии земните царе и владетели. Защо нахлувате в 
чужда територия? . . .” И отново, „Вие сте направен по-висш от тях,” (той говори към 
папа Евгений), „за какво? Не за да господствате, предполагам. Затова, колкото и висши 
да се мислим, нека да помним, че върху нас е поставено служение, но не ни е дадено 
господство. Научете се, че за да вършите работата на пророк, на вас ви трябва тънка 
тояжка, а не жезъл.” И отново, „Очевидно на апостолите е било забранено да 
упражняват господство. Сега идете и се осмелете да си присвоявате било апостолство с 
господство, или господство с апостолство.” Веднага след това казва, „Апостолската 
форма е тази: господството е забранено, служението е заповядано.” Макар че Бернар 
говори това, и то говори така, за да стане явно на всички, че говори истината, та дори и 
без думи самото нещо е напълно очевидно, римският понтиф не се посвенява на 
Арлския Събор да прогласи, че чрез божествен декрет му принадлежи върховното 
право върху двата меча. 

  



12. Дарението на Константин е измама и нелепост 

Доколкото става въпрос за дарението на Константин, онези, които са 
сравнително неопитни в историята на онова време, трябва да знаят, че тази претенция е 
не само измислена, но и напълно нелепа. Но дори да не говорим за историята, сам 
Григорий е подходящ и напълно достатъчен свидетел за това. Защото винаги когато 
говори за императора, той го нарича свой „светлейши господар,” а себе си негов 
недостоен слуга. И отново, в друг текст той казва, „Нека нашият господар по 
отношение на светската власт да не се гневи твърде бързо на свещениците, но с 
превъзходно размишляване, като има предвид чии слуги са те, нека докато владее над 
тях, също да им отдава дължимата почит.” Виждаме как в общото поданство той желае 
да бъде смятан за един от поданиците. Защото той тук защитава не чужда кауза, а 
своята си. И отново, „Уповавам във Всемогъщия Бог да даде дълъг живот на 
благочестивите владетели, и да ни постави под твоята ръка според Своята милост.” Не 
привеждам тези неща от някакво намерение да обсъждам подробно въпроса за 
дарението на Константин, а само между другото да покажа на моите читатели колко 
детински романистите разказват лъжи, когато се опитват да приписват земна империя 
на своя понтиф. 

Колко по-порочно е безсрамието на Августин Стевк, който в такава безнадеждна 
кауза си позволява да продава своите усилия и своя език в служба на римския понтиф. 
Вала напълно опровергава тази басня, както би било лесно за човек с неговата ученост 
и ум да направи. И все пак, тъй като не е бил много запознат с църковните дела, той не 
е казал всичко, което е важно по този въпрос. Стевк се намесва и започва да сипе 
своите некадърни каламбури, опитвайки се да погребе ясната светлина. И определено 
защитава каузата на своя господар толкова слабо, колкото и ако някой шегаджия 
защитава същия възглед, претендирайки, че подкрепя каузата на Вала. Каква достойна 
кауза, за която папата наема такива защитници! И също толкова достойни са тези наети 
лунатици да бъдат измамени в своята надежда да получат печалба, както е бил случаят 
с Евгубин. 

13. Отношенията между Хенри ІV и Хилдебранд 

Ако някой попита кога е започнала да се издига тази фалшива империя, все още 
не са били изминали и петстотин години, откакто римските понтифи са под властта на 
императорите, и никой понтиф не е бил избиран без съгласието на императора. Повод 
за промяна на този ред е бил даден на Григорий VІІ от Хенри ІV, празноглав и 
безразсъден човек с никакво благоразумие, голямо безсрамие и разпуснат живот. Тъй 
като цели епископства в Германия са били под властта на неговия двор отчасти за 
продажба, отчасти за плячкосване, Хилдебранд, като бива предизвикан от него, 
използва благовидния предлог за да наложи своите претенции. Тъй като неговата кауза 
е изглеждала добра и благочестива, тя е била приемана с голямо благоволение, докато 
Хенри, заради безсрамието на неговото управление, е бил мразен от всички владетели. 
Накрая Хилдебранд, възприел името Григорий VІІ, нечестив и зъл човек, изявява 
своите зловещи намерения. Поради това бива напуснат от много хора, които са се 
присъединили в неговия заговор. Но печели това, че неговите наследници не само са 
били способни безнаказано да отхвърлят хомота, но и също да принудят императорите 
към подчинение. Нещо повече, много от императорите след това са били повече като 
Хенри, отколкото като Юлий Цезар. Не е било трудно да бъдат победени, докато са си 
седели у дома лениви и самонадеяни, вместо енергично да се захванат, както е било 



най-необходимо, чрез всички законни средства да потиснат алчността на понтифите. 
Виждате колко струва основанието за великото дарение на Константин, чрез което 
папата претендира, че му била дадена западната империя. 

14. Григорий Велики обявява анатема върху присвояванията 

Между другото понтифите не престават да нахлуват в чуждите владения било 
чрез измама, или вероломство, или чрез силата на оръжието. Преди около сто и 
тридесет години подчиняват под своята власт и самия Рим, който едно време е бил 
свободен. Накрая придобиват господството, което сега притежават, и за да го запазят 
или увеличат, от двеста години (защото са започнали още преди да завземат властта над 
града) така смущават християнския свят, че почти са го унищожили. 

В старо време, когато по времето на Григорий попечителите на църковната 
собственост са заграбвали земи, които според тях принадлежат на Църквата, и по 
обичая на държавната хазна, са потвърждавали това със своите печати като 
свидетелство за своето право на собственост, Григорий събира съвет от епископи и 
енергично се противопоставя на този нечист обичай, и питат дали те не биха отлъчили 
всеки мирянин, който своеволно се опита да си присвои чужда собственост като 
напише върху нея своето име, и по същия начин епископа, който заповяда това да бъде 
направено, и няма ли да го накажат, когато това е направено против законите. Всички 
заявяват анатема на това действие. Ако е престъпление заслужаващо анатема един 
мирянин да си присвоява собственост чрез поставянето на своето име върху нея, тогава, 
след като повече от двеста години понтифите не замислят нищо друго освен война и 
кръвопролития, унищожаване на войски, плячкосване на градове, унищожаване или 
покоряване на цели народи и опустошаване на царства, само за да си присвоят чужда 
собственост – какви анатеми могат да накажат достатъчно такова поведение? Със 
сигурност е напълно очевидно, че последната им грижа е Христовата слава. Защото ако 
те доброволно се откажат от всяка частица светска власт, която сега притежават, от 
това няма да последва никаква опасност за Божията слава, никаква опасност за 
здравото учение, никаква опасност за сигурността на Църквата; но те са носени сляпо и 
безразсъдно от похотта за власт, като си мислят, че нищо не може да бъде сигурно, ако 
те самите не управляват, както казва пророкът, „с насилие и жестокост” (Езек. 34:4). 

15. Привилегиите на римското свещеничество 

Към правосъдието се прибавя неприкосновеността, която римското 
свещеничество си приписва. Те смятат за недостойно за тях да отговарят пред 
обществен съдия в лични дела; и смятат, че свободата и достойнството на Църквата се 
състои в освобождаване от общите съдилища и закони. 

Но древните епископи, които иначе са били напълно решителни в защитата на 
правата на Църквата, не са смятали за някаква щета за себе си и за своя духовен сан да 
действат като поданици. Също и благочестивите императори, когато е имало повод за 
това, са призовавали свещеници пред своите съдилища, и не са срещали никаква 
съпротива. Защото Константин говори следното в едно писмо към никомедийците: 
„Ако някой от епископите безразсъдно предизвиква смутове, неговото нахалство 
трябва да бъде възпряно от Божия служител, тоест от моя управител” (Theodore, Lib. 1 
c. 20). Валентиниан казва, „Добрите епископи не позорят властта на императора, но 



искрено спазват заповедите на Бога, великия Цар, и се покоряват на нашите закони” 
(Theodore, Lib. 4 c. 8). Несъмнено тогава това е бил възгледът, възприет от всички. 

Наистина, църковните дела са били поставяни пред епископски съд; както 
когато някой свещеник е извършил нарушение, но не против законите, той е бил 
наказван само според Каноните; и вместо да бъде предаден на обществен съд, 
епископът е бил негов съдия в този конкретен случай. По същия начин, когато е бил 
повдиган въпрос относно вярата, или въпрос, който по правило се отнася за Църквата, 
присъдата е била оставяна на Църквата. В този смисъл трябва да се разбират думите на 
Амвросий: „Вашият баща, августейша му памет, не само отговори устно, но и определи 
със закон, че по въпрос свързан с вярата съдията трябва да бъде някой, който нито е 
недостоен за това служение, нито некомпетентен поради естеството на своята власт” 
(Ambrose, Ep. 32). И отново, „Ако се придържаме към Писанията или към примерите от 
древността, кой може да отрече, че по въпросите на вярата, повтарям, по въпросите на 
вярата епископите трябва да съдят християнските императори, а не императорите да 
съдят епископите?” И отново, „Бих дошъл пред твоя съд, о императоре, ако епископите 
или хората ми бяха позволили да дойда; но те казват, че въпросите на вярата трябва да 
бъдат обсъждани в Църквата пред хората.” Той всъщност твърди, че едно духовно дело, 
тоест отнасящо се за религията, не трябва да се довежда пред държавен съд, където се 
повдигат светски спорове. Неговата твърдост в това отношение е основателно хвалена 
от всички. И все пак, макар че има добро основание, той отива дотам да каже, че ако се 
стигне до насилие и принуда, ще се подчини. „Няма да изоставя поверената ми 
длъжност, но ако бъда принуден, няма да се противя; нашите оръжия са молитвите и 
сълзите” (Ambrose. Hom. de Basilic. Traden.). Нека да отбележим особената умереност 
на този свят човек, неговото съчетание от благоразумие, великодушие и смелост. 
Юстина, майка на императора, тъй като не е могла да го спечели на страната на 
арианите, се стреми да го изгони от управлението на Църквата. И именно това би било 
следствието, ако той, след като е бил призован, би отишъл в двореца да защитава 
своето дело. Затова той твърди, че не е уместно императорът да решава такъв спор. 
Това са изисквали и самите обстоятелства, и самото естество на случая. Той е смятал, 
че е по-добре да умре, отколкото да се съгласи да предаде такъв пример на 
потомството; и все пак, ако се е стигнело до насилие, не е мислел за съпротива. Защото 
казва, че не е работа на епископа да защитава вярата и правата на Църквата с оръжие. 
Но във всички други случаи той заявява, че е готов да направи това, което императорът 
заповядва. „Ако иска данък, не го отричам; земите на Църквата плащат данък. Ако иска 
земи, има властта да ги конфискува; никой от нас не може да му попречи.” Григорий 
говори по същия начин: „Познавам ума на моя светлейши господар: Той не трябва да се 
намесва в духовни дела, освен ако не иска в някаква степен да се натовари с нашите 
грехове.” Той не изключва императора въобще от съд над свещеници, но казва, че има 
определени дела, които трябва да остави на църковния съд. 

16. Епископите са подвластни на светските съдилища 

И следователно всичко, което тези святи мъже са търсели чрез тази привилегия, 
е било да попречат на владетелите чрез своите тиранични прищевки и капризи да 
пречат на Църквата в изпълняването на нейния дълг. Те не са се противили, когато 
владетелите са налагали своята власт в църковните дела, ако това е било правено не за 
да се смущава, а за да се запази редът в Църквата, не за да се унищожава, а за да се 
изгражда дисциплината. Защото като са виждали, че Църквата няма и не трябва да иска 
да има властта на принудата (говоря за държавната принуда), работа на благочестивите 



царе и владетели е да поддържат религията чрез закони, постановления и присъди. По 
този начин, когато император Маврикий заповядва на определени епископи да приемат 
своите колеги от съседни области, които са били изгонени от варварите, Григорий 
потвърждава заповедта и ги увещава да се подчинят. Самият той, когато бива 
предупреден от императора да се сдобри с константинополския епископ Йоан, се заема 
да докаже, че вината не е негова; но не се хвали с неприкосновеност от светския съд, а 
обещава да се подчини, доколкото съвестта му позволява; в същото време казва, че 
Маврикий действа както подобава на благочестив владетел, като отправя тези заповеди 
към свещениците. 

  



Глава Дванадесета 

12. ЗА ДИСЦИПЛИНАТА В ЦЪРКВАТА И НЕЙНОТО ПРИНЦИПНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ В ПОРИЦАНИЕТО И ОТЛЪЧВАНЕТО. 

Тази глава се състои от две части: 

I. Първата част на църковната дисциплина, която засяга 
хората и се нарича обща, и се състои от две части, едната 
зависеща от властта на ключовете, р. 1-14; другата 
състояща се в определяне на времена за пост и молитва, р. 
14-21.  

II. Втората част на църковната дисциплина отнасяща се до 
свещеничеството, р. 22-28.  

Раздели. 

1. За властта на ключовете, или общата дисциплина на Църквата. Необходимостта 
и голямата полза от тази дисциплина.  

2. Нейните различни степени.  
1. Лично увещаване.  
2. Порицание пред свидетели.  
3. Отлъчване.  

3. Различни степени на виновност. Начини на действие при двата вида наказание.  
4. Виновните трябва да бъдат разграничени от престъпното нечестие. То трябва да 

бъде наказвано по-сурово.  
5. Целите на тази дисциплина.  

1. Нечестивите да не могат да нанасят обида на Христос, бивайки 
допускани до Господната трапеза.  

2. Да не могат да развращават другите.  
3. Самите те да се покаят.  

6. По какъв начин трябва да се поправят публичните, както и тайните грехове. 
Незначителни и сериозни нарушения.  

7. Никой човек, дори владетел, не е освободен от тази дисциплина. От кого и по 
какъв начин трябва да бъде упражнявана.  

8. В какъв дух трябва да бъде упражнявана дисциплината. В какъв смисъл някои от 
ранните християни са я упражнявали твърде сурово. Това е било правено повече 
от обичай, отколкото според техните собствени възгледи. Това се вижда от 
Киприан, Златоуст и Августин.  

9. Трябва да се използва умереност, не само от цялата Църква, но и от всеки 
отделен член.  

10. Думите на нашия Спасител за връзването и развързването биват изкривени, ако 
бъдат разбирани по някакъв друг начин. Разликата между анатема и отлъчване. 
Анатемата трябва да се използва рядко, ако въобще се използва.  

11. Прекомерната строгост трябва да се избягва, както от отделните хора, така и от 
пасторите.  

12. В това отношение донатистите допускат сериозна грешка, както и анабаптистите 
в наши дни. Описание от Августин.  

13. Умереност трябва да се използва особено тогава, когато не няколко човека, а 
цяла група хора са се отклонили.  



14. Втора част на общата дисциплина относно поста, молитвата и други святи 
занимания. Тези неща се използват от вярващите и при двата завета. Каква е 
тяхната цел. За поста.  

15. Три цели на поста. Първата се отнася по-специално за личния пост. Втора и 
трета цел.  

16. Обществен пост и молитва определени от пастори при извънредно положение.  
17. Примери за това под Закона.  
18. Постът се състои главно от три неща, а именно, време, качество и въздържане от 

храна.  
19. За да се предотврати суеверието, три неща трябва да се внушават.  

1. Не дрехите, а сърцето трябва да бъде раздирано.  
2. Постът не трябва да се смята за дело за заслуги или някакво божествено 

поклонение.  
3. Въздържанието не трябва да се налага прекомерно чрез сила.  

20. Поради такава прекомерност е било установено спазването на Великите пости. 
Това суеверно спазване е опровергано от три аргумента. То наистина е било 
използвано от древните, но по други причини.  

21. След това са наложени закони за регулиране на избора на храна. Различни 
злоупотреби дори по времето на Йером. На практика в папството няма обща 
църковна дисциплина.  

22. Втората част на дисциплината се отнася за свещениците. Какво е нейното 
естество и колко строга е била в миналото. Колко нещастно е пренебрегвана в 
наши дни. Един пример, който е уместен за папистите.  

23. За безбрачието на свещениците, в което папистите поставят цялата сила на 
църковната дисциплина. Тази нечестива тирания е опровергана от Писанието. 
Справяне с възражение на папистите.  

24. Отговор на аргумент за безбрачието на свещениците.  
25. Отговор на друг аргумент.  
26. Отговор на друг аргумент.  
27. Аргумент извлечен от похвалата за девствеността като превъзхождаща брака. 

Отговор.  
28. Заключение на въпроса за безбрачието. Тази заблуда не е подкрепяна от всички 

древни автори.  

(Разглеждане на властта на ключовете в истинската дисциплина: цели и 
провеждане на дисциплината, 1-7) 
1. Необходимост и естество на църковната дисциплина 

Дисциплината на Църквата, чието разглеждане беше отлагано засега, трябва да 
бъде накратко обяснена, за да можем да преминем към други въпроси. Дисциплината 
зависи в много голяма степен от властта на ключовете и от духовната власт. За да може 
това да се разбере по-лесно, нека да разделим Църквата на две основни групи, а 
именно, свещенство и миряни. Използвам думата свещенство като общоприета за 
онези, които изпълняват обществено служение в Църквата. Ще говорим първо за 
общата дисциплина, на която всички трябва да са подчинени, а след това ще преминем 
към свещенството, което освен общата дисциплина има и специална дисциплина. 

Но тъй като някои поради омраза към дисциплината се противят на самото 
название, заради тях ще отбележим: След като никое общество, и дори никой дом с 
нормално семейство не може да бъде държан в правилното състояние без дисциплина, 



тя е много по-необходима в Църквата, чието състояние трябва да бъде възможно най-
добре подредено. Следователно, както спасителното учение на Христос е животът на 
Църквата, така дисциплината може да се нарече мишца на Църквата; защото на нея се 
дължи факта, че членовете на тялото се държат един за друг, всеки на мястото си. 
Следователно, всички, които или желаят дисциплината да бъде премахната, или пречат 
на нейното възстановяване, независимо дали го правят от умисъл или от несмислие, 
определено целят пълното опустошаване на Църквата. Защото какъв ще бъде 
резултатът, ако на всеки се позволи да прави каквото му е угодно? Но именно това ще 
стане, ако към проповядването на Благовестието не се добави лично увещаване, 
поправление и подобни методи на поддържане на учението, за да не се позволи то да 
изпадне в летаргия. Следователно, дисциплината е като юзда, която възпира и укротява 
онези, които воюват против учението на Христос, или е като подтик за събуждане на 
безразличните; понякога тя е също като бащинска тояга, чрез която онези, които са 
допуснали тежко прегрешение, са наказвани в милост с кротостта на Христовия Дух. И 
тъй като вече виждаме някои начала на ужасно опустошение в Църквата от пълната 
липса на грижи и умелост в управлението на хората, самата необходимост вика силно, 
че има нужда от лекарство. А единственото лекарство е това, което Христос заповядва 
и което благочестивите винаги са използвали. 

2. Етапи на църковната дисциплина 

Първата основа на дисциплината е даде лично увещание; тоест, ако някой не 
върши своя дълг доброволно, или се държи дръзко, или не живее честно, или върши 
нещо, което заслужава осъждение, той трябва да позволи да бъде увещаван; и всеки 
трябва да е прилежен да увещава своите братя, когато случаят го изисква. Тук особено 
има повод за бдителност на пастори и презвитери, чието задължение е не само да 
проповядват на хората, но да увещават и наставляват от къща на къща, винаги когато 
техните слушатели не са се възползвали достатъчно от общото поучение; както Павел 
показва, когато разказва, че е поучавал „публично и по къщите,” и свидетелства, че е 
„чист от кръвта на всички,” защото не се е посвенил да изявява „цялата Божия воля” 
(Деян. 20:20, 26, 27). Тогава учението придобива сила и власт, не само когато 
служителят публично излага пред всички какво дължат на Христос, но има правото и 
средствата да го изисква от онези, които забелязва като лениви или непокорни на 
неговото учение. 

Ако някой извратено отхвърли такива увещания, или като постоянства в своите 
заблуди показва, че ги осъжда, заповедта на Христос е след като за втори път е бил 
увещаван пред свидетели, да бъде призован пред съда на Църквата, който се състои от 
старейшини, и там да бъде порицан по-остро, като от обществена власт, че ако почита 
Църквата, трябва да се подчини и покори (Мат. 18:15, 17). Ако дори по този начин не се 
покори, но постоянства в своето нечестие, трябва, тъй като хвърля презрение върху 
Църквата, да бъде отсечен от обществото на вярващите. 

3. Прикрити и открити грехове 

Но тъй като там нашият Спасител не говори само за скритите грехове, ние 
трябва да споменем разграничението, че някои грехове са тайни, а други са публични, 
или открито изявени. За първите Христос казва на всеки отделен човек, „иди и покажи 
вината между теб и него самия” (Мат. 18:15). За откритите грехове Павел казва на 
Тимотей, „Онези, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат 



страх” (1 Тим.5:20). Преди това нашият Спасител използва думите, „Ако брат ти 
съгреши против теб.” Ако не сте заядливи, не можете да разбирате това условие по друг 
начин освен, „Ако това стане по начин, който е известен на теб лично, без другите да са 
посветени в това.” Павел лично следва по отношение на Петър (Гал. 2:14) заповедта, 
която дава на Тимотей да смъмря публично онези, които съгрешават публично. Защото 
когато Петър съгрешава така, че създава публична съблазън, той не го порица лично, а 
го изложи на показ пред Църквата. 

Следователно, законното действие ще бъде да се поправят тайните грехове по 
стъпките, споменати от Христос, а в откритите грехове, свързани с публичен скандал, 
да се действа веднага с официално поправление от Църквата. 

4. Леки и тежки грехове 

Друго разграничение, което трябва да се спазва, е, че някои грехове са просто 
дребни прегрешения, а други са престъпления и явни нечестия. При поправлението на 
вторите е необходимо да се използва не само увещание и порицание, а по-остро 
средство, както Павел показва когато не само словесно порицава кръвосмесителя в 
Коринт, но го наказва с отлъчване веднага след като го уведомяват за престъплението 
(1 Кор. 5:3). Така започваме по-добре да схващаме как духовната власт на Църквата, 
която порицава греховете според Господното Слово, е едновременно най-добрата 
помощ за здравото учение, най-добрата основа за реда и най-добрата свръзка за 
единството. Следователно, когато Църквата отлъчва от своето общение открити 
прелюбодейци, блудници, крадци, грабители, бунтовници, клетвопрестъпници, 
лъжесвидетели и други от този вид; както и упоритите, които бивайки надлежно 
порицани за по-леки прегрешения се отнасят с присмех към Бога и Неговия съд, не си 
приписва нещо, което е неразумно, а упражнява власт, която е приела от Господа. Нещо 
повече, за да не би някой да презре присъдата на Църквата, или да счете за 
незначително нещо да бъде осъден от гласовете на верните, Господ заявява, че това не е 
нищо по-малко от обявяване на Неговата собствена присъда, и че това, което те правят 
на земята, бива одобрено на небето. Защото те действат чрез Господнето Слово и в 
осъждане на извратените, и във връщане на покаялите се обратно в милост (Йоан 
20:23). Казвам, че онези, които вярват, че църквите могат да устоят дълго без тази 
свръзка на дисциплината, грешат, освен ако наистина можем безнаказано да минем без 
помощ, която Господ предвиди като необходима. Но всъщност величината на 
необходимостта ще бъде схваната по-лесно от многото й употреби. 

5. Целта на църковната дисциплина 

Има три цели, които Църквата следва по отношение на това поправление и 
отлъчване. Първата е Бог да не бъде оскърбяван в лицето на християните от онези, 
които водят срамен и позорен живот, като че ли Неговата Църква е сборище на 
нечестиви и изгубени. Защото като знаем, че Църквата е тялото на Христос, тя не може 
да бъде омърсявана от такива вонящи и гнили членове без да нанесе някакъв позор на 
своята Глава. Следователно, за да няма нищо в Църквата, което довежда позор на 
Неговото свято име, онези, чиято низост може да хвърли позор върху името, трябва да 
бъдат изгонени от Неговото семейство. И тук също трябва да се има предвид 
Господната вечеря, която може да бъде омърсена с безразборно допускане до нея. 
Защото е напълно вярно, че ако този, на който е възложено отслужването й, съзнателно 
и с желание допуска някой човек, когото трябва и може да отхвърли, е така виновен за 



богохулство, както ако е хвърлил Господнето тяло на кучетата. Затова Златоуст остро 
бичува свещениците, които поради страх от големците не смеят да отхвърлят никого. 
„Кръвта,” казва той (Hom 83. in Matth.), „ще се изисква от вашите ръце. Ако се боите от 
човек, той ще ви се подиграе, но ако се боите от Бога, ще бъдете зачитани и от хората. 
Нека да не треперим от външен блясък, пурпур или корони; тук нашата власт е по-
голяма. Със сигурност по-скоро бих дал тялото си на смъртта и бих позволил да 
пролеят кръвта ми, отколкото да участвам в такова омърсяване.” Следователно, за да не 
би това най-свято тайнство да бъде изложено на позор, изисква се сериозен подбор в 
отслужването, а това не може да стане освен чрез властта на Църквата. 

Втора цел на дисциплината е добрите да не бъдат развращавани, както 
обикновено се случва, от постоянно общение с нечестивите. Защото такава е нашата 
склонност да се отклоняваме, че нищо не е по-лесно от това да бъдем съблазнени да се 
отделим от правилния път чрез лош пример. Апостолът говори именно за тази употреба 
на дисциплината, когато заповядва на коринтяните да отлъчат прелюбодееца от своето 
общение. „Малко квас заквасва цялото тесто” (1 Кор. 5:6). И той вижда толкова голяма 
опасност в това, че им забранява да общуват с такива хора. „Който се нарича брат, ако е 
блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв нито да ядете 
заедно” (1 Кор. 5:11). Трета цел на дисциплината е грешникът да се засрами и да 
започне да се покайва за своето падение. Следователно също е в техен интерес тяхното 
нечестие да бъде наказвано, че вместо да станат по-закоравени поради снизхождението, 
да бъдат предизвикани от тоягата. Апостолът показва това, когато пише, „И ако някой 
не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате 
с него, с цел да се засрами” (2 Сол. 3:14). И отново, когато казва, че е предал 
коринтянина на Сатана, „за да се спаси духът му в деня на Господ Исус” (1 Кор. 5:5), аз 
го тълкувам, че го е предал на временно осъждение, за да бъде спасен за вечността. И 
той казва, че го е предал на Сатана, защото дяволът е вън от Църквата, както Христос е 
в Църквата. Някои тълкуват това като някакво наказание върху плътта, но това 
тълкувание ми изглежда напълно невероятно. (August. de Verb. Apostol. Serm. 68). 

6. Налагането на църковната дисциплина в различните случаи 

Тъй като това са предназначените цели, остава да видим по какъв начин 
Църквата трябва да изпълнява тази част от дисциплината, която попада в нейната власт. 

И първо нека да помним разделението, положено по-горе, че някои грехове са 
публични, а други са лични или тайни. Публични са онези, които са извършени не пред 
един или двама свидетели, а открито, и като оскърбление към цялата Църква. Под 
тайни имам предвид не тези, които са напълно скрити от хората, като греховете на 
лицемерите (защото те не попадат под съда на Църквата), а греховете по средата, които 
не са без свидетели, но и не са публични. 

Първата група не изисква различните стъпки, които Христос изброява; но когато 
стане нещо такова, Църквата трябва да изпълни своя дълг като призове престъпника и 
го поправи в грешката му. 

Във втората група въпросът не стига пред Църквата ако няма упорство, според 
правилото на Христос. Като се разглеждат греховете, трябва да се обръща внимание на 
разграничението между прегрешения и открити нечестия. При по-леките прегрешения 
няма толкова голям повод за суровост, но словесното порицание е достатъчно, и то 



нежно и бащински, не за да се раздразнява или обърква нарушителят, а за да бъде 
възстановен, за да се зарадва, вместо да се наскърби от поправлението. Явните нечестия 
изискват по-остро лечение. Не е достатъчно да бъде словесно порицан онзи, който с 
някакво открито действие на нечестив пример е оскърбил тежко Църквата; но той 
трябва за известно време да бъде лишен от общението на Вечерята, докато не даде 
доказателство за покаяние. Павел не просто отправя словесно порицание към 
коринтянина, но го изключва от Църквата и укорява коринтяните, че са го търпели 
толкова дълго (1 Кор. 5:1-7). 

Това е бил методът, спазван от ранната и по-чиста Църква, когато е действало 
законно управление. Когато някой е бил виновен за открито нечестие и с това е 
предизвиквал скандал, първо е било нареждано да не участва в святата Вечеря, а след 
това да се смири пред Бога и да засвидетелства своето покаяние пред Църквата. Нещо 
повече, имало е тържествени ритуали, които са били предписвани като свидетелство за 
покаяние на онези, които са съгрешили. Когато по този начин покаяният е давал 
удовлетворение на Църквата, той е бил приеман в общение чрез полагане на ръце. Това 
приемане често бива наричано „мир” от Киприан, който накратко описва официалното 
действие: „Те действат като каещи се известно време, след това идват на изповед и 
получават правото на причастие чрез полагането на ръце от епископа и свещениците.” 
Макар че епископът със свещениците са надзиравали възстановяването на каещия се, в 
същото време се е изисквало и съгласието на хората, както той обяснява на друго 
място. 

7. В ранната църква дисциплината се е отнасяла еднакво за всички нарушители 

Дотолкова никой не е бил свободен от тази дисциплина, че дори князете са й се 
покорявали заедно със своите поданици; и правилно, тъй като това е дисциплината на 
Христос, на Когото трябва да бъдат подчинени всички жезли и корони. Така Теодосий, 
когато е отлъчен от Амвросий заради клането извършено в Солун, сваля всички царски 
отличителни знаци, с които е заобиколен, и публично в Църквата ридае за греха, в 
който е въвлечен поради чужда измама, просейки прошка със стенания и сълзи. 
Великите царе не трябва да смятат за позор да паднат възнак в прошение пред Христос, 
Царя на царете; нито трябва да им е неприятно да бъдат съдени от Църквата. Защото 
като знаят, че в своите дворци рядко слушат нещо друго освен само ласкателства, 
необходимо е Господ да ги поправя чрез устата на Неговите свещеници. Те дори би 
трябвало да желаят свещениците да не ги жалят, за да може Господ да ги пожали. 

Не казвам нищо за онези, които трябва да упражняват правосъдието, тъй като 
вече го казах на друго място (Глава 11, р. 5, 6). Само добавям, че законното действие в 
отлъчването, както е показано от Павел, не е старейшините да действат отделно от 
другите, а със знанието и одобрението на Църквата, така че обществото от хора, без да 
регулира процедурата, да може като свидетели и надзорници да я наблюдава, и да 
предпази малцината да извършат нещо своенравно. В допълнение към призоваване на 
името на Христос в цялата процедура трябва да има тържественост, подходяща за 
присъствието на Христос, неоставяща никакво място за съмнение, че Той ръководи 
Своя съд. 

  



(Заповядана е умереност в дисциплината, и опровержение на привържениците 
на строгостта, 8-13) 
8. Строгост и мекота в църковната дисциплина 

Но не трябва да се пропуска, че като упражнява строгост, Църквата трябва да я 
придружава с дух на кротост. Защото както Павел заповядва, винаги трябва да 
внимаваме онзи, върху когото се упражнява дисциплината, да не бъде „погълнат от 
чрезмерна скръб” (2 Кор. 2:7); защото по този начин вместо лечение ще има 
унищожение. Правилото за умереността ще се види най-ясно от желаната цел. Защото 
целта на отлъчването е да се доведе грешникът до покаяние и да се премахнат лошите 
примери, за да не се говори зло за Христовото име, нито други да бъдат изкушени по 
същия нечестив път; ако осъзнаваме това, лесно ще разберем докъде може да се 
довежда строгостта и в коя точка трябва да се прекрати. Следователно, когато 
грешникът даде на Църквата доказателство за своето покаяние и чрез това 
доказателство прави всичко възможно да изличи нарушението, той в никакъв случай не 
трябва да бъде порицаван повече. Ако бъде порицаван, строгостта ще надвиши 
правилната мярка. 

В това отношение е невъзможно да се оневини прекомерната строгост на 
древните, която е била напълно противна на заповедта на нашия Господ и 
изключително гибелна. Защото когато те са изисквали официално покаяние и са 
изключвали от причастие за три, четири или седем години, или за цял живот, какъв би 
могъл да е резултатът освен голямо лицемерие или много голямо отчаяние? По същия 
начин, когато някой, който отново е прегрешил и не е допуснат до второ покаяние, но е 
изхвърлен от Църквата до края на живота си (August. Ep. 54), това нито е полезно, нито 
е в съгласие с разума. Следователно всеки, който разглежда този въпрос със здрав 
разум, ще съжалява за липсата на благоразумие. 

Но аз тук повече не одобрявам обществения обичай, отколкото обвинявам онези, 
които са го спазвали. Някои от тях определено не са го одобрявали, но са се 
подчинявали на това, което не са можели да променят. Всъщност Киприан заявява, че е 
толкова строг против своята воля. „Нашето търпение, добронамереност и човечност,” 
казва той (Lib. 1, Ep. 3), „са достъпни за всички, които идват. Бих искал всички да бъдат 
върнати обратно в Църквата; бих искал всички наши бойни другари да бъдат в лагера 
на Христос и в домовете на Бога Баща. Прощавам на всички; прикривам много неща; от 
искрено желание да събера братята не разследвам подробно всички прегрешения, които 
са били извършени против Бога. Самият аз често греша като прощавам прегрешения 
повече отколкото трябва. Прегръщам с незабавна и пълна наслада онези, които се 
връщат в покаяние и които изповядват своите грехове с просто и смирено 
удовлетворение.” Златоуст, който е доста по-суров, все пак говори така: „Ако Бог е 
толкова добър, защо Неговият свещеник да да желае да изглежда строг?” Нещо повече, 
знаем колко великодушно Августин се отнася към донатистите; без да се колебае да 
приеме всеки, който се завръща от схизмата в тяхното епископство, веднага след като 
заявят своето покаяние. Но тъй като е царувал противният обичай, те са били 
принудени да го следват и да се откажат от собствената си преценка. 

  



9. Границите на нашето отсъждане според църковната дисциплина 

Но тъй като от цялата общност на Църквата се изисква да действа така меко и да 
не налага до крайност своята строгост върху онези, които са прегрешили, а да действа 
милостиво към тях според заповедта на Павел, така и всеки отделен човек трябва 
съответно да се съобрази с това великодушие и човечност (2 Кор. 2:8). Следователно, 
ако някои са били отлъчени от Църквата, не принадлежи на нас да ги изключваме от 
числото на избраните или да се отчайваме за тях, като че ли са вече изгубени. Можем 
законно да ги смятаме за чужди на Църквата и следователно чужди спрямо Христос, но 
само за времето докато са отлъчени. Ако те все пак дават повече доказателства за 
упоритост, отколкото за смирение, все пак нека да ги оставим на присъдата на Господа, 
надявайки за по-добри неща за тях в бъдещето, отколкото виждаме в настоящето, и без 
да преставаме да се молим на Бога за тях. И – да обобщя с една дума – нека да не 
осъждаме на унищожение тяхната личност, която е в ръката на Господа и е подчинена 
на Неговото решение; но нека просто да оценяваме естеството на действията на всеки 
човек според Господния закон. Като следваме това правило ние спазваме Божествената 
присъда, вместо да даваме някаква наша присъда. Нека не си присвояваме по-голяма 
свобода в отсъждането, ако не искаме да ограничаваме Божията власт, и да оставяме 
закона на Неговата милост. Когато на Него Му е угодно, най-лошите се променят в най-
добри; външните биват присадени и чуждите биват осиновени в Църквата. Господ 
прави това за да осуетява човешките размишления и да обърква човешкото 
безразсъдство; безразсъдство, което ако не бива обуздано, си присвоява властта да съди 
онова, на което няма право. 

10. Отлъчването е поправление 

Защото когато нашият Спасител обещава, че това, което Неговите служители 
връзват на земята, ще бъде вързано на небето (Мат. 18:18), Той ограничава властта за 
връзване до църковното порицание, което не предава онези, които биват отлъчвани, на 
вечна разруха и проклятие, а ги уверява, когато чуят осъждението против своя живот и 
поведение, че ако не се покаят, ще последва вечно проклятие. Отлъчването се 
различава от анатемата в това, че второто напълно изключва прошката, обрича и 
изоставя човека на вечно унищожение, докато първото смъмря и порицава неговото 
поведение; и макар че то също порицава, то трябва да го доведе до спасение като го 
предупреждава за бъдещото осъждение. Ако успее, веднага са налице примирение и 
възстановяване. Нещо повече, анатемата трябва да се използва рядко, ако въобще 
трябва да се използва. Следователно, макар че църковната дисциплина не ни позволява 
да бъдем приятели и близки в отлъчените хора, все пак трябва да се борим с всички 
налични средства да ги доведем до по-добро разбиране и да ги възстановим в 
общението и единството на Църквата; както апостолът също казва, „недейте го счита за 
неприятел, а го наставлявайте като брат” (2 Сол. 3:15). Ако тази човечност не се спазва 
в личните и в обществените отношения, опасността е нашата дисциплина да се изроди в 
унищожение. 

11. Против съзнателната прекомерност в изискването на църковна дисциплина 

Друга особена необходимост за умереност в дисциплината е както Августин 
спори против донатистите, че отделните хора, когато видят, че пороците са по-
невнимателно поправяни от съвета на старейшините, не трябва незабавно да се отделят 
от Църквата; нито самите пастори, когато са неспособни да поправят всички неща, 



които се нуждаят от поправление, до степента, до която искат, трябва да се отказват от 
своето служение или чрез необичайна строгост да хвърлят цялата Църквата в смут. 
Това, което Августин казва, е съвършено вярно: „Онзи, който поправя каквото може 
като го порицава или без да нарушава свръзката на мира, изключва каквото не може да 
поправи, или справедливо осъжда докато търпеливо понася каквото не може да 
изключи без да наруши свръзката на мира, е свободен и не подлежи на проклятие” 
(August. contra Parmen. Lib. 2 c. 4). На друго място той дава причината: „Всяка 
благочестива причина и метод на църковна дисциплина трябва винаги да зачитат 
единството на Духа в свръзката на мира. Апостолът ни заповядва това да се търпим 
взаимно един друг. Ако това не се спазва, лекарството на дисциплината започва да 
става не само безполезно, но дори гибелно, и следователно пристава да бъде лекарство” 
(Ibid. Lib. 3 c. 1). „Който прилежно взема предвид тези неща, нито пренебрегва 
строгостта на дисциплината в единството, нито чрез невъздържано поправление 
разрушава свръзките на обществото” (Ibid. c. 2). Той наистина признава, че не само 
пасторите трябва да се стараят да премахват всеки недостатък от Църквата, но и че 
всеки отделен човек трябва да дава най-доброто от себе си в това; нито прикрива факта, 
че който пропуска да увещава, обвинява и поправя лошите, дори да не ги закриля, нито 
да съгрешава с тях, е виновен пред Господа; и ако се държи така, че дори да може да ги 
изключи от участие във Вечерята, не го прави, тогава грехът вече не е грях на други 
хора, а негов грях. Само че той изисква да се използва онова благоразумие, което 
нашият Господ също изисква, „да не би като плевите плевелите, да изскубите заедно с 
тях и житото” (Мат. 13:29). Затова той заключава от Киприан, „Затова нека човек с 
милост да поправя това, което може; каквото не може да поправи, нека да го понася 
търпеливо, и в любов да го оплаква и ридае.” 

12. Разрушителна строгост: донатисти и анабаптисти 

Той казва това относно строгостта на донатистите, които като виждат в 
Църквата, които епископите наистина смъмрят словесно, но не наказват с отлъчване 
(защото не смятат, че нещо може да се спечели по този начин), остро критикуват 
епископите като предатели спрямо дисциплината и чрез нечестиво разцепление се 
отделят от Христовото стадо. В наши дни подобно е поведението на анабаптистите, 
които като не признават никое събрание за Христово събрание, ако във всяко 
отношение не изявява ангелско съвършенство, под маската на ревност отхвърлят всяко 
нещо, което е насочено към назидание. „Такива хора,” казва Августин (Contra Parmen. 
Lib. 3 c. 4), „не от омраза към нечестието на други хора, но от ревност за своите 
собствени спорове примамващи слабите чрез своята репутация, се опитват да ги 
отвлекат напълно настрана или поне да ги отделят; изпълнени с гордост, беснеещи с 
сприхавост, хитри в клевета, необуздани в немирство; поправлението на грешката на 
брата, което в Писанието е заповядано да се извършва в умереност, без да се накърнява 
искреността на любовта или да се нарушава свръзката на мира, те извращават за 
богохулно разцепление и с цел разделение. Така Сатана се преобразява в светъл ангел 
(2 Кор. 11:14), когато с оправданието за праведна строгост подбужда към дива 
жестокост, като не желае нищо повече от разрушаване и разкъсване на свръзката на 
единство и мир; тъй като когато тя се поддържа, цялата му сила за пакостничество е 
слаба, неговите коварни клопки са строшени и неговите замисли за подмолна дейност 
изчезват.” 

  



13. Августин изисква благоразумие в дисциплината 

Августин специално препоръчва едно нещо, а именно, че ако заразата на греха е 
обхванала множеството, живата дисциплина трябва да бъде придружавана от милост. 
„Защото замислите за отделяне са суетни, богохулни и гибелни, защото да безбожни и 
горделиви, и правят повече да смущават слабите добротворци, отколкото да поправят 
нечестивите горделивци” (August. Ep. 64). Той самият вярно практикува това, което 
заповядва на другите. Като пише на Аврелий, епископ на Картаген, той се оплаква, че 
пиянството, което така строго е осъдено в Писанието, господства в Африка 
безнаказано, и съветва да се събере съвет от епископи с цел да се намери решение. Той 
незабавно добавя, „По мое мнение такива неща не се премахват с груби, строги и 
заповеднически мерки, а повече чрез поучение отколкото чрез заповеди, повече чрез 
увещание отколкото чрез заплахи. Така трябва да действаме с множество нарушители. 
Строгостта трябва да се упражнява против греховете на малцина” (August. Ep. 64). Но 
той няма предвид, че епископите трябва да си затварят очите или да си мълчат, защото 
не могат строго да наказват публичните нарушения, както след това той самият 
обяснява. Но той иска да смекчи начина на поправление, за да даде на тялото 
изцеление, а не да предизвика унищожение. И затова той заключава следното: 
„Следователно в никакъв случай не трябва да пренебрегваме заповедта на апостола да 
се отделим от нечестивите, когато това може да се направи без опасност от нарушаване 
на мира, защото той не иска това да се прави по друг начин (1 Кор. 5:13); също трябва 
да се стремим, като се отнасяме с търпение един към друг, да пазим единството на Духа 
в свръзката на мира (Еф. 4:2).” 

(Употребата и целта на поста, личен и публичен: принципи, които трябва да 
се спазват в него, 14-18) 
14. Публична взаимна практика на покаяние 

Останалата част от дисциплината, която в точния смисъл не е включена във 
властта на ключовете, е когато според временната необходимост пасторите увещават 
хората или към пост и тържествена молитва, или към други действия на смирение, 
покаяние и вяра, като времето, начинът и формата на тези неща не са заповядани в 
Божието Слово, а са оставени на преценката на Църквата. Тъй като спазването на тази 
част на дисциплината е полезно, тя винаги е била използвана в Църквата, дори в дните 
на апостолите. Всъщност, самите апостоли не са били начинателите, а са взели примера 
от Закона и Пророците. Защото там виждаме, че винаги, когато стане нещо важно, 
хората се събираха и се определяше молитва и пост. Следователно в това апостолите са 
следвали път, който не е бил нов за Божиите хора, и който са предвидили, че ще бъде 
полезен. Същото обяснение трябва да се даде и на други дейности, чрез които хората 
могат да бъдат подтикнати към дълга си или да бъдат държани в приличие и покорство. 
Навсякъде в Святата История виждаме примери и не необходимо да ги привеждаме. 
Като цяло трябва да твърдим, че винаги когато възникне религиозен спор, който трябва 
да се реши от съвет или църковен съд, винаги когато трябва да се избира църковен 
служител, накратко, винаги когато се разглежда някакъв въпрос с повишена трудност и 
голяма важност, и от друга страна, когато са явни проявленията на Божия гняв като 
чума, война и глад, святият и здравословен обичай на всички времена е бил пасторите 
да увещават хората към обществен пост и извънредна молитва. Ако някой откаже да 
признае текстовете, които се привеждат от Стария Завет, като неприложими за 
християнската Църква, ясно е, че апостолите също са действали така; макар че по 
отношение на молитвата не мисля, че някой ще е склонен да повдига този въпрос. 



Затова нека да направим някои наблюдения относно поста, тъй като много хора, като не 
разбират каква полза може да има от него, го преценяват като не много необходим, 
докато други го отхвърлят напълно като излишен. Там, където неговата употреба не е 
много добре позната, лесно е да се изпадне в суеверие. 

15. Целта на поста 

Святият и законен пост има три цели. Използваме го или за да умъртвим и 
подчиним плътта, за да не ламти, или за да се приготвим по-добре за молитва и свято 
размишление; или за да дадем свидетелство за нашето смиряване пред Бога, когато ще 
изповядваме вината си пред Него. 

Първата цел не е приемана много чест в обществения пост, тъй като не всички 
хора имат едно и също телесно устройство, нито едно и също здравословно състояние, 
и затова тя е по-подходяща за личния пост. 

Втората цел е обща и за двата, защото тази подготовка за молитва е необходима 
на цялата Църква, както и на всеки отделен член. 

Същото може да се каже и за третата. Защото понякога става така, че Бог удря 
някой народ с война или чума, или с някакво бедствие. В това обществено наказание е 
уместно целият народ да се признае за виновен и да изповяда вината си. Ако 
Господната ръка удари някого лично, тогава същото нещо трябва бъде направено от 
самия него или от неговото семейство. Въпросът е предимно чувство в ума. Но когато 
умът е засегнат както трябва, той не може да не даде израз във външна изява, особено 
когато е за общо назидание всички, като открито изповядват своя грях, да отдадат хвала 
на Божествената справедливост и чрез своя пример взаимно да се насърчават едни 
други. 

16. Пост и молитва 

Затова постът, тъй като е белег на смиряване, се използва много по-често в 
обществото отколкото сред отделните хора, макар че както казахме, той е общ и за 
двете. Така, относно дисциплината, която сега разглеждаме, винаги когато към Бога се 
отправя прошение по важен повод, уместно е да се назначи време за пост и молитва. 
Така когато християните в Антиохия положиха ръце на Варнава и Павел, за да ги 
препоръчат за тяхното служение, което беше с такава голяма важност, те влязоха в пост 
и молитва (Деян. 13:3). Така след това и тези двама апостоли, когато назначаваха 
служители в църквите, имаха обичая да използват молитва и пост (Деян. 14:23). Като 
цяло единственото цел, която имаха в поста, е да направят себе си по-чувствителни и 
освободени в молитвата. Ние определено имаме тази опитност, че след изобилно ядене 
не се издига към Бога по такъв начин, че да бъде носен от искрен и ревностен копнеж за 
молитва и за постоянство в молитва. В този смисъл трябва да се разбират думите на 
Лука относно Ана, че тя „нощем и денем служеше на Бога в пост и молитва” (Лука 
2:37). Защото той не поставя поклонението към Бога в поста, а показва, че по този 
начин святата жена се е обучавала в усърдие в молитва. Такъв беше постът на Неемия, 
когато с по-силна ревност се молеше на Бога за избавлението на своя народ (Неем. 1:4). 
По тази причина Павел казва, че женените вярващи имат нужда да се въздържат за 
известно време (1 Кор. 7:5), за да имат по-голяма свобода за молитва и пост, когато 
свързвайки поста като помощ към молитвата, той ни напомня, че постът няма важност 



сам по себе си, а само когато е насочен към тази цел. Отново, когато на същото място 
заповядва на съпрузите да си показват един на друг взаимно благоволение, очевидно е, 
че не говори за всекидневни молитви, а за молитви, които изискват повече от 
обичайното внимание. 

17. Постът и практиката на разкаяние 

От друга страна, когато започне да вилнее чума или глад или война, или когато 
някакво друго бедствие надвисне над някоя област или народ (Естир 4:16), тогава също 
задължение на пасторите е да подтикнат Църквата към пост, за да може тя в молитва да 
смекчи Господния гняв. Защото когато Господ прави да се появи някаква опасност, Той 
заявява, че е готов и въоръжен за възмездие. Следователно по същия начин, както в 
старо време обвиняемите са правели за да събудят съчувствието на съдията, са се 
смирявали в прошение небръснати, с разрошена коса и груби дрехи, така когато ние 
сме обвинени пред Божествения съд, да смекчаваме Неговата строгост в смирени 
одежди е както за Неговата слава и за общото назидание, така е и полезно и 
здравословно за нас самите. От думите на Йоил можем да си направим извода, че това е 
било често срещано сред израилтяните. Защото когато казва, „Затръбете в Сион, 
осветете пост, свикайте тържествено събрание,...” (Йоил 2:15), той говори като за неща, 
които са били възприети от общия обичай. Малко преди това казва, че хората трябва да 
бъдат съдени за своето нечестие, и че денят на съда е близо, и ги призовава като 
престъпници да защитят делото си; след това възкликва, че трябва да се облекат във 
вретище и да се посипят с пепел, да ридаят и да постят; тоест да се смирят пред Бога с 
външни действия. Наистина, вретището и пепелта вероятно са били по-подходящи за 
онези времена, но събранието, ридаенето и поста и други такива несъмнено 
принадлежат в еднаква степен и на нашата епоха, винаги когато това се изисква от 
състоянието на нашите дела. Като виждаме, че е свято действие хората да се смиряват и 
да изповядват своето смирение, защо, ако има такава необходимост, да използваме това 
по-малко от древните? Четем, че не само израилтянската Църква, изградена и съставена 
чрез Божието Слово, е постила като белег за скръб, но също и ниневийците, чието 
единствено учение е било проповядването на Йона. Тогава защо и ние да не правим 
същото? 

Но някой ще каже, че това е външна церемония, която като другите церемонии е 
прекратена в Христос. В никакъв случай. В наши дни тя е възхитителна помощ за 
вярващите, както винаги е била, и полезно увещание за тяхното събуждане, за да не би 
от твърде голяма самонадеяност и леност да раздразнят все повече Господа, когато 
бъдат наказвани от Неговата тояга. Затова когато нашият Спасител оправдава Своите 
апостоли за това, че не постят, Той не казва, че постът е отменен, а го запазва за 
бедствени времена и го свързва с ридаене: „Ще дойде време, когато Младоженецът ще 
им се отнеме” (Мат. 9:15; Лука 5:34). 

18. Естеството на поста 

Но за да няма някакво недоразумение относно названието, нека да дадем 
определение за пост; защото под това име не разбираме просто ограничена и намалена 
употреба на храна, а нещо друго. Животът на праведните трябва да бъде регулиран с 
въздържаност и трезвост, за да изявяват възможно най-добре някаква форма на пост 
през целия си живот. Но има и друг, временен пост, когато се въздържаме от обичайния 
си начин на живот, било за един ден или за определен период, и си налагаме по-строго 



и по-сурово ограничение в употребата на тази обичайна храна. Това се състои в три 
неща, а именно, времето, качеството на храната и намалената й употреба. Под време 
имам предвид, че докато постим, трябва да изпълняваме онези дейности, заради които е 
започнат постът. Например, когато човек пости заради задълбочена молитва, той трябва 
да влиза в молитва без да е приел храна. Качеството се състои в отказ от всякакъв 
разкош и задоволяване с обикновена и по-проста храна, за да не се възбужда нашият 
вкус с деликатеси. По отношение на количеството, трябва да ядем по-леко и 
ограничено, само според нуждата, а не за удоволствие. 

(Опасност от суеверие, вяра в заслуги и лицемерие в постенето и спазването на 
Великите пости, 19-21) 
19. Неправилни възгледи за поста 

Но първото нещо, което винаги трябва да се избягва, е настъплението на 
суеверието, както е станало в миналото за голяма вреда на Църквата. Би било много по-
добре да е нямало никакъв пост, отколкото той да е спазван внимателно, но в същото 
време омърсен от лъжливи и гибелни възгледи, в които светът винаги пропада, освен 
ако пасторите не ги премахват с най-голяма вярност и благоразумие. 

Първото нещо е постоянно да се натяква на заповедта на Йоил: „Раздерете 
сърцето си, а не дрехите си” (Йоил 2:13); тоест да се напомня на хората, че самият пост 
няма голяма стойност в Божия поглед, ако не е придружен от вътрешна нагласа на 
сърцето, истинско отричане от греха и истинско смирение, и истинска скръб поради 
страх от Бога; дори, че от поста няма никаква друга полза, освен че е добавен като 
второстепенна помощ. Няма нищо, което Бог мрази повече от това хората да се стараят 
да се прикриват със заблудителни символи и външна изява на чистота на сърцето. 
Затова Исая критикува много остро лицемерието на евреите, които смятат, че са 
задоволили Бога само чрез пост, независимо от безбожието и нечистите мисли, които са 
държали в сърцата си. „Такъв ли е постът, който Аз съм избрал?” (Ис. 58:5). Вижте 
също и следващите стихове. Следователно, постът на лицемерите е не само безполезно 
и излишно изтощаване, но и най-голяма мерзост. 

Друго зло, свързано с това и което трябва усилено да се избягва, е да се смята 
постът за дело на заслуги и някакъв вид поклонение към Бога. Защото като виждаме, че 
той е нещо, което само по себе си няма значение, и няма никаква важност освен заради 
онези цели, за които се отнася, най-гибелно суеверие е да бъде объркван с делата 
заповядани от Бога и необходими сами по себе си без да са свързани с нещо друго. 
Такава в старо време е била заблудата на манихеите, в опровержението против които 
Августин ясно показва, че постът трябва да се оценява единствено според онези цели, 
които споменах, и не може да бъде одобрен от Бога, ако не е свързан с тях. 

Друга заблуда, наистина не толкова нечестива, но гибелна, е той да се изисква с 
по-голяма строгост и суровост, като че ли е едно от главните задължения, и да се 
възвисява с такива прекомерни хвалебствия, че да направи хората да си въобразяват, че 
са направили нещо достойно за възхищение, когато са постили. В това отношение не 
смея напълно да оправдая древните автори от това, че са посели някои семена на 
суеверие и са дали повод за тиранията, която по-късно е възникнала. Понякога срещаме 
основателни и благоразумни възгледи относно поста, но също често срещаме 
прекомерни хвалебствия, издигащи то като една от главните добродетели. 



20. Израждането на поста в историята на Църквата 

След това навсякъде се е наложило суеверното спазване на Великите пости; 
защото и обикновените хора са си въобразявали, че с тях изпълняват някакво 
превъзходно служение към Бога, и пасторите са ги препоръчвали като свято 
подражание на Христос; макар да е очевидно, че Христос не постеше за да даде пример 
на другите, а като започна така проповядването на Благовестието, искаше да докаже, че 
това учение не е човешко, а е дошло от небето. И е странно как хора със здрав разум 
могат да изпаднат в такава чудовищна заблуда, която се опровергава от толкова много 
очевидни аргументи: защото Христос не постеше редовно (което трябва да е правил, 
ако е искал да постави закон за годишен пост), а само веднъж, когато се подготвяше за 
провъзгласяването на Благовестието. Нито пости по човешкия обичай, както би 
направил, ако искаше да подтикне хората да Му подражават; по-скоро Той дава 
пример, чрез който да подтикне всички да Му се възхищават, вместо да се стремят да 
Му подражават. Накратко, естеството на този пост не се различава от поста, който 
Мойсей спазваше, когато получи Закона от Господната ръка (Изх. 24:17; 34:28). Защото 
като виждаме, че в Мойсей беше извършено чудо, за да се установи Законът, уместно 
то да не бъде пропуснато и в Христос, за да не би Благовестието да изглежда 
незначително спрямо Закона. Но от онзи ден никога не е дошло наум на никого да 
установи подобна форма на пост сред израилтяните под предлог, че подражава на 
Мойсей. Нито го следва някой от святите пророци и бащите, макар да са били 
достатъчно готови и ревностни за всякакви благочестиви дела; защото макар да се казва 
за Илия, че е преживял четиридесет дни без храна и вода (3 Царе 19:8), това е било само 
за да могат хората да осъзнаят, че той е издигнат за да запази Закона, от който почти 
целият Израил беше отстъпил. 

Следователно единствено лъжливата ревност изпълнена със суеверие е 
постановила пост под предлог, че се подражава на Христос; макар че тогава е имало 
странно разнообразие в начина на постене, както разказва Касиодор в деветата книга на 
История на Сократ: „Римляните,” казва той, „постят само три седмици, но техният 
пост е непрекъснат, освен на Господния ден и Съботата. Гърците и илирийците постят 
някои шест, други седем, но постът е с прекъсвания. Различават се също и по вида 
храна: Някои употребяват само хляб и вода, други добавят зеленчуци; други не 
възразяват против риба и птици; други не подбират храната.” Августин също споменава 
за това различие в своето последно послание към Януарий. 

21. Извратена лакомия във време на пост 

Следват по-лоши времена. Към нелепата ревност на обикновените хора се 
добавят простотата и невежеството на епископите, жажда за власт и тиранична 
строгост. Прокарани са нечестиви закони, връзващи съвестта в смъртоносни вериги. 
Яденето на месо бива забранено, като че ли човек бива замърсен от него. Един след 
друг биват добавяни богохулни възгледи, докато всичко е станало бездна от заблуда. И 
за да не се пропусне някоя форма на извратеност, започват под най-нелепия предлог за 
въздържание да се подиграват на Бога; защото в най-изтънчените лакомства започват 
да търсят похвала за поста; вече никои изтънчени деликатеси не са достатъчни; никога 
е нямало по-голямо изобилие, или разнообразие, или пикантност на храната. В тази 
показност на разкош те си мислят, че служат на Бога. Не споменавам, че винаги онези, 
които са смятани най-святи от всички, се отдават най-покварено на пороци. Накратко, 
най-висшето поклонение към Бога е да се въздържат от месо, и с това условие да си 



угаждат с всякакви лакомства. От друга страна е най-голямо нечестие, което едва ли 
може да бъде изкупено и със смърт, някой да вкуси дори най-малкото парченце бекон 
или гранясало месо със своя хляб. Йером, като пише на Непоциан, разказва, че дори по 
негово време е имало някои, които са се подигравали на Бога с такава лудост; онези, 
които дори не слагат олио в храната си, си осигуряват лакомства по всякакъв възможен 
начин; и дори за да извратят естеството, се въздържат от пиене на вода и си поръчват 
сладки и скъпоструващи напитки, които пият не от чаша, а от мидена черупка. Това, 
което тогава е било прегрешение на малцина, сега е общо сред всички богати: те не 
постят по друга причина освен за да пируват още по-богато и по-разкошно. Но не 
желая да прахосвам много думи по предмет, относно който няма съмнение. Всичко, 
което казвам, е, че и в поста, и в другите части на дисциплината папистите са толкова 
далеч от това да имат нещо правилно, нещо искрено, нещо правилно съставено и 
подредено, че нямат никакъв повод да се надуват, като че ли им е останало нещо 
достойно за похвала. 

(Изискването за свещеническо безбрачие е вредно нововъведение, 22-28) 
22. Дисциплината на свещениците и нейното израждане 

Сега стигаме до втората част на дисциплината, която е свързана конкретно със 
свещениците. Тя се съдържа в каноните, които ранните епископи са съставили за себе 
си и за своето съсловие; например, никой църковен служител не трябва да прахосва 
времето си в лов, игри или пирувания; никой не трябва да се занимава с лихварство или 
търговия; никой не трябва да присъства на похотливи танци и други. Добавени са също 
и наказания, за да подкрепят авторитета на каноните, за да не може никой да ги 
нарушава безнаказано. С тази цел всеки епископ е бил натоварен с надзора над своите 
си свещеници, за да ги управлява според каноните и да ги държи отговорни за техните 
задължения. С тази цел са били назначавани определени годишни обиколки и 
събирания, та ако някой е бил небрежен в служението си, да бъде порицан; ако е някой 
е съгрешил, да бъде наказан според нарушението си. Епископите също са имали свои 
годишни събори веднъж, а в старо време и два пъти в годината, на които са били 
изпитвани дали са извършили нещо противно на своя дълг. Защото ако някой епископ е 
бил твърде груб или суров към своите свещеници, имало е позоваване към събора, дори 
оплакването да е идвало само от един човек. Най-строгото наказание е било сваляне от 
пост и изключване от причастие за известно време. Но тъй като това е било общоприета 
уредба, никой събор не се е разпускал без да определи времето и мястото на 
следващото събиране. Свикването на вселенски събор е принадлежало единствено на 
императора, както свидетелстват всички древни свиквания. 

Докато тази строгост е действала, свещениците не са изисквали в слово от 
хората нищо повече от това, което те са вършели на дело и чрез пример; дори са били 
много по-строги към себе си отколкото към обикновените хора; и наистина, уместно е 
хората да бъдат управлявани с по-мека, и ако мога така да се изразя, по-отпусната 
дисциплина; свещениците да бъдат по-строги в своите порицания и по-малко 
великодушни към себе си отколкото към другите. 

Няма нужда да разказваме как цялата тази процедура е излязла от употреба, тъй 
като в наши дни не можем да си представим нищо по-беззаконно и разложено от това 
съсловие, чиято разпуснатост е толкова крайна, че целият свят вика против нея. 
Признавам, че за да не изглежда, че са изгубили всякакво съобразяване с миналото, те 
чрез определени сенки заблуждават очите на простите; но те не приличат на древните 



обичаи повече, отколкото подражанието на маймуна прилича на това, което хората 
правят с разум и мислене. Има един забележителен цитат в Ксенофон, в който 
споменава, че когато персийците срамно са се отвърнали от обичаите на своите предци 
и са отпаднали от аскетичния начин на живот в разкош и женственост, за да прикрият 
позора, те все още прилежно са спазвали древните ритуали (Cyrop. Lib. 8). Защото за 
известно време по времето на Кир трезвостта и умереността така са процъфтявали, че 
никой персиец е нямал нужда да си изсеква носа, и дори е било смятано позорно да се 
прави това, а в тяхното потомство като религиозно задължение е останало да не се 
премахва слузта от носа, макар да им е било позволено развиват отвътре дори до 
гнилост онези зловонни секрети, които са придобили от лакомията си. По същия начин 
според древния обичай е било незаконно да се използват чаши на масата; но е било 
напълно приемливо да се поглъща виното така, че да трябва хората да се изнасят пияни. 
Било е заповядано да има само едно ядене на ден; добрите наследници не са отменили 
това, но са продължавали своето пируване от пладне до полунощ. Общоприетият 
обичай, както законът го е заповядвал, е да не се яде преди да се завърши всяко дневно 
вървене; но за да избегнат отпадналостта, позволеният и приет обичай е бил да се 
ограничи вървенето до два часа. Винаги когато извратените паписти натрапват своите 
правила, за да покажат някаква прилика със святите бащи, този пример ще служи да 
изложи на показ тяхното смехотворно подражание. Наистина, никой художник не може 
да ги обрисува по-живописно. 

23. Безбрачието на свещениците и неговото противоречие с Писанието 

В едно нещо те са повече от строги и неумолими – че не позволяват на 
свещениците да се женят. Няма смисъл да се споменава с каква безнаказаност се шири 
сред тях блудството, и как уповавайки на своето порочно безбрачие те са се закоравили 
във всякакви видове нечестие. Но забраната ясно показва колко са вредни всички 
традиции, тъй като тази традиция не само е лишила Църквата от подходящи и честни 
пастори, но е предизвикала ужасна яма на нечестие и е хвърлил множество души в 
бездната на отчаянието. Определено когато бракът е бил забранен за свещениците, това 
е било направено в нечестива тирания, не само противно на Божието Слово, но и 
противно на всякакъв разум. Първо, хората нямат никакво право да забраняват това, 
което Бог е позволил; второ, твърде ясно е, за да има нужда да се дава някакво 
подробно доказателство, че Бог изрично е постановил в Своето Слово, че тази свобода 
не може да бъде отнемана. Пропускам заповедта на Павел в множество стихове 
епископът да бъде мъж на една жена; но какво може да бъде по-силно от неговото 
изявление, че последните дни ще има безбожни хора, „които забраняват жененето” (1 
Тим. 4:3)? Такива хора той нарича не просто измамници, но и бесове. Следователно 
имаме пророчество, свято слово от Святия Дух, предназначено да предупреди Църквата 
от самото начало против опасността, заявяващо, че забраната на брака е бесовско 
учение. 

Те си мислят, че ще могат да се измъкнат като изкривят този текст и го 
приложат към Монтан, тацианите, енкратитите и други древни еретици. Според тях 
само те осъждат брака; ние по никакъв начин не го осъждаме, а само го забраняваме на 
църковното съсловие, за което смятаме, че не е уместно. Като че ли, дори да приемем, 
че това пророчество е било изпълнено предимно в онези еретици, то не е приложимо 
също и за самите тях; или като че ли някой може да слуша детинското бърборене, че не 
забранявали брака, защото не го забранявали на всички. Това е като някой тиранин да 



спори, че някой закон не е несправедлив, защото неговата несправедливост засяга само 
част от държавата. 

24. Бракът е заповядан и тълкуван духовно 

Те възразяват, че трябва да има някакъв отличителен белег между свещениците 
и народа; като че ли Господ не е дал украшенията, в които свещениците трябва да 
превъзхождат другите. Така те обвиняват апостола, че е нарушил църковния ред и е 
нарушил неговата украса, когато като очертава картината на съвършения епископ, си е 
позволил да постави брака сред другите дарби, които изисква от тях. Запознат съм с 
начина, по който те обясняват това, а именно, че не трябва да се назначава за епископ 
някой, който има втора съпруга. Признавам, че това тълкуване не е ново; но неговата 
необоснованост става ясна от незабавния контекст, който заповядва какви съпруги 
трябва да имат епископите и дяконите. Павел изброява брака сред качествата на 
епископа; тези хора заявяват, че в църковното съсловие бракът е нетърпим порок; и 
всъщност, незадоволени от това общо злословие, в своите канони те го определят като 
нечистота и замърсяване на плътта (Siric. ad Episc. Hispaniar.). Нека всеки сам да 
разсъди откъде идват тези неща. Христос е благоволил така да почита брака, че да го 
направи образ на Своя свят съюз с Църквата. Какво по-велико славословие може да се 
направи за достойнството на брака? Тогава как смеят те да имат безочието да наричат 
нечисто и замърсено онова, което ни дава ярко представяне на духовната благодат на 
Христос? 

25. Опровержение на аргумент от Писанието 

Макар че тяхната забрана е очевидно противна на Божието Слово, те все пак 
намират нещо в Писанията, за да я защитят. Левитските свещеници, винаги когато е 
бил техен ред за служение, е трябвало да бъдат отделени от съпругите си, за да бъдат 
чисти и непорочни в работата със светите неща; и следователно ще бъде много 
неблагоприлично нашите свети неща, които са по-извисени и са отслужвани всеки ден, 
да бъдат докосвани от хора, които са женени; като че ли служението на Благовестието е 
от същия вид като левитското свещеничество. Това са преобрази, които представляват 
Христос, Който като Посредник между Бога и хората, чрез Своята безупречна чистота 
трябва да ни примири с Бащата. Но тъй като грешниците не могат в никакво отношение 
да изявят преобраз на тази святост, за да могат поне да покажат нейна сянка с 
определени черти, им е било заповядано да се очистват отвъд човешките обичаи, когато 
са пристъпвали към светилището, тъй като тогава по правило са били преобраз на 
Христос явяващ се в Скинията, образ на небесния съд, като миротворци, които 
примиряват хората с Бога. Тъй като църковните водачи не съдържат този преобраз в 
наши дни, сравнението е напразно. Затова апостолът заявява изрично, без уговорки, 
„Женитбата да бъде на почит у всички, и леглото неосквернено; защото Бог ще съди 
блудниците и прелюбодейците” (Евр. 13:4). И чрез своя пример апостолите показват, че 
бракът не е недостоен за святостта на никое служение, колкото и извисено да е то; 
защото Павел заявява, че те не само са запазили жените си, но и са ги водели със себе 
си (1 Кор. 9:5). 

26. Ранната Църква и безбрачието 

Колко е голямо безочието им, когато като представят тази украса на девственост 
като задължително условие, те хвърлят голям позор върху ранната Църква, която макар 



да е изобилствала във възхитително божествено познание, повече е превъзхождала в 
святост. Защото дори да не обръщат внимание на апостолите (те често имат навика 
енергично да ги осъждат), какво, питам, биха направили с всички древни бащи, които 
със сигурност не само са търпели брака сред епископите, но дори са го одобрявали? Те 
несъмнено са насърчавали гнусно оскверняване на светите неща, когато по този начин 
Господните тайнства са били незаконно извършвани от тях. Наистина, на Никейския 
събор е имало някакво разискване относно заповядване на безбрачие; тъй като никога 
не липсват дребнави хора със суеверни умове, които винаги измислят нещо ново като 
средство да си спечелят уважение. Какво е било решено? Възприет е бил възгледът на 
Пафнутий, който прогласява законното брачно сношение за целомъдрие (Hist. Trip. Lib. 
2 c. 14). Така бракът на свещениците е продължил да бъде свещен и нито е бил 
определян като позор, нито е било смятано, че хвърля някакво петно върху тяхното 
служение. 

27. По-късно развитие на изискването за безбрачие 

В последвалите времена се възцарява твърде суеверно възхищение относно 
безбрачието. Все повече се прогласяват безмерни хвалебствия за девствеността, така че 
обикновените хора започват да вярват, че едва ли някоя друга добродетел може да се 
сравнява с нея. И макар че бракът не е осъден като нечистота, пак неговото 
достойнство бива снижено и неговата святост бива затъмнена; така че онзи, който не се 
е въздържал от него, е бил смятан за човек с недостатъчно силен характер, за да се 
стреми към съвършенство. От там идват онези канони, които заповядват, първо, които 
са достигнали до свещеничество да не влизат в брак; и второ, никой да не бъде 
допускан в съсловието освен неженените, или които със съгласието на съпругите си са 
се отказали от брачното легло. Признавам, че тези нареждания, тъй като привидно са 
предизвиквали почитание към свещеничеството, дори в древните времена са били 
възприети с голямо одобрение. Но ако моите противници се позовават на древността, 
моят първи отговор е, че и при апостолите, и няколко поколения след това епископите 
са били свободни да имат съпруги; че самите апостоли и други пастори с авторите в 
ранните времена, които са ги наследили, не са имали трудност да употребяват тази 
свобода, и че примерът на ранната Църква трябва по правило да има повече тежест за 
нас, вместо да си мислим, че това, което тогава е било прието и препоръчително, е или 
незаконно, или неприлично. Моят втори отговор е, че епохата, която поради 
прекомерна пристрастеност към девствеността е започнала да бъде по-малко 
благосклонна към брака, не е наложила закон за безбрачие върху свещеника, като че ли 
то е необходимо само по себе си, а е отдавала предпочитание на неженените пред 
женените. Моят последен отговор е, че те не са налагали това толкова строго, че да 
направят въздържанието необходимо и задължително за онези, които не са били 
способни на него. Защото макар че са били прокарани най-строги закони против 
блудството, било е наредено единствено онези, които влязат в брак, да се оттеглят от 
служение. 

28. Злоупотреби с правилото на безбрачието 

Затова, винаги когато защитниците на тази нова тирания се позовават на 
древността в защита на своето безбрачие, ние трябва да ги призоваваме да възстановят 
древното целомъдрие на своите свещеници, да премахнат прелюбодейците и 
блудниците, да не позволяват на онези, на които отричат почтена и целомъдрена 
употреба на брака, да се втурват безнаказано във всякаква похот, да върнат отново 



онази отпаднала дисциплина, чрез която всяка разпуснатост е бивала възпирана, и да 
освободят Църквата от тази отвратителна низост, с която от дълго време е 
обезобразявана. Когато се съгласят с това, ще трябва да им се напомни да не представят 
като необходимо това, което бивайки само по себе си свободно, зависи единствено от 
целесъобразността в Църквата. 

Но аз не казвам това така, като че ли смятам, че при някакви условия трябва да 
се отдаде внимание на онези канони, които налагат задължение за безбрачие върху 
църковното съсловие, а за да може добросърдечните да разберат безочието на нашите 
врагове в употребата на репутацията на древните, за да опозоряват святата женитба на 
свещениците. 

По отношение на бащите, чиито трудове са оцелели, когато говорят от сами себе 
си, никой от тях с изключение на Йером не унижава така злобно почитта на брака. Ще 
се задоволим с един единствен текст от Златоуст, защото тъй като той е особен 
почитател на девствеността, не можем да се смята за по-разточителен от другите в 
хвалебствия относно брака. Златоуст казва това: „Първата степен на целомъдрието е 
чиста девственост; втората, верен брак. Следователно, целомъдрената любов на брака е 
втория вид на девствеността” (Chrysost. Hom. de Invent. Crucis.). 

  



Глава Тринадесета 

13. ЗА КЛЕТВИТЕ. НЕЩАСТНИТЕ ВПЛИТАНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ 
НЕРАЗУМНИ КЛЕТВИ. 

Тази глава се състои от две части: 

I. За клетвите въобще, р. 1-8.  
II. За монашеските клетви, и особено клетвата за безбрачие, р. 

8-21.  

Раздели. 

1. Някои общи принципи по отношение на естеството на клетвите. Суеверни 
заблуди относно клетвите не само сред езичниците, но и сред християните.  

2. Три неща, които трябва да се имат предвид по отношение на клетвите. Първо, 
пред кого се полага клетвата, а именно, пред Бога. Нищо не трябва да се заклева 
пред Него освен това, което Той самият изисква.  

3. Второ, които сме ние, които се заклеваме. Трябва да преценяваме силата си и да 
имаме предвид нашето призвание. Ужасните грешки на папските свещеници в 
несъобразяването с това. Тяхната клетва за безбрачие.  

4. Трето нещо, което трябва да се взема предвид, а именно, намерението, с което се 
полага клетвата. Четири цели в заклеването. Две от тях са свързани с миналото, 
и две с бъдещето. Примери и употреба на първата група.  

5. Цел на клетвите, която се отнася за бъдещето.  
6. Общо учение за клетвите. Общата клетва на християните в Кръщението и т.н. 

Тази клетва е свята и здравословна. Как трябва да бъдат преценявани 
конкретните клетви.  

7. Голямо разпространение на суеверие относно клетвите.  
8. Монашески клетви. Сравнение между древното и съвременното монашество.  
9. Описание на древните монаси от Августин.  
10. Израждане на съвременните монаси.  

1. Безразсъдна строгост.  
2. Безделност.  
3. Лъжливо самохвалство за съвършенство.  

11. Опровержение на тази представа за монашеското съвършенство.  
12. Аргументи в полза на монашеското съвършенство. Отговор на първия аргумент.  
13. Отговор на втория аргумент (Матей 19:21).  
14. Нелепостта да се представя монашеската професия като второ кръщение.  
15. Поквареното поведение на монасите.  
16. Някои недостатъци на древното монашество.  
17. Общо опровержение на монашеските клетви.  
18. Продължение на опровержението.  
19. Продължение на опровержението.  
20. Дали такива клетви за безбрачие обвързват съвестта? Отговор на този въпрос.  
21. Онези, които изоставят монашеската професия за да заживеят честен живот, 

биват несправедливо обвинявани, че са престъпили вярата си.  

  



(Естеството на клетвите и разпространените заблуди относно тях, 1-7) 
1. Израждане и опасности 

Наистина жалко е, че Църквата, чиято свобода е била купена с безценната цена 
на Христовата кръв, е така потискана от жестока тирания и почти погребана под 
огромен куп традиции; но в същото време личното увлечение на всеки отделен човек 
показва, че не е без добра причина, че толкова много власт е дадена отгоре на Сатана и 
неговите служители. Не е било достатъчно да се пренебрегне заповедта на Христос и да 
се носят всякакви товари, които лъжеучителите са счели за изгодно да наложат, но и 
всеки отделен човек е намерил за уместно да има свои специални бремена и така да 
потъне още по-дълбоко като изкопае собствена яма. Това е последствието, когато 
хората се заемат да си измислят клетви, чрез които към обичайните връзки да добавят 
по-силни и по-обвързващи задължения. Тъй като вече показахме, че поклонението към 
Бога е било опорочено от безочието на онези, които под маската на пастори са 
господарували в Църквата, като са вплитали нещастни души със своите нечестиви 
закони, няма да бъде неуместно тук да обърнем внимание на едно свързано с това зло, 
за да стане ясно, че светът, поради своята склонност към извратеност, винаги е 
поставял всякакво възможно препятствие пред помощта, чрез която би трябвало да 
бъде довеждан при Бога. Нещо повече, за да стане по-явна много тежката вреда, 
нанесена от такива клетви, нека читателят да обърне внимание на принципите, които 
досега представихме. 

Първо показахме (Книга 3, гл. 8, р. 4), че всичко необходимо за воденето на 
благочестив и свят живот се съдържа в Закона. Второ, показахме, че за да ни предпази 
по-добре от измислянето на нови дела, Господ обобщава цялата праведност като просто 
покорство на Неговата воля (Книга 3, гл. 8, р. 5). Ако тези принципи са верни, лесно е 
да видим, че всяко измислено поклонение, което ние самите си измисляме за да служим 
на Бога, не е в ни най-малка степен приемливо за Него, колкото и да е приятно за нас. И 
безспорно, в много текстове Господ не само открито отхвърля, но и дълбоко се 
отвращава от такова поклонение. 

От това възниква съмнение относно клетвите, които се полагат без никаква 
изрична обосновка от Божието Слово; в каква светлина трябва да бъдат разглеждани? 
Могат ли те да бъдат надлежно полагани от християни, и до каква степен са 
обвързващи? 

Това, което сред хората се нарича обещание, става клетва, когато бъде отправено 
към Бога. Ние обещаваме на хората или неща, които смятаме, че ще са приемливи за 
тях, или неща, които им дължим. Следователно, колко по-внимателни трябва да сме в 
клетви, които са насочени към Бога, спрямо Когото трябва да действаме с най-голяма 
сериозност. 

В това отношение във всички епохи е царувало странно суеверие; без мисъл и 
без преценка хората внезапно се заклеват към Бога за всяко нещо, което им дойде наум, 
или се появи на устните им. От тук идват глупавите клетви и дори чудовищни 
нелепости, с които езичниците си играят с боговете си. Колко добре би било 
християните да не им подражават в това тяхно нахалство! Наистина, нищо не може да е 
по-неприлично; но е очевидно, че в някои епохи нищо не е било по-обичайно от това 
неправилно поведение – цялото общество от хора навсякъде презират Божия Закон, но 
изгарят от налудничава ревност да се заклеват във всяка бълнувана идея, която си 



съставят. Нямам желание да преувеличавам несправедливо, нито да споменавам 
подробно многото тежки грехове, които са били извършени в това; но изглежда 
правилно между другото да обърна внимание на това, за да стане по-ясно, че когато 
разглеждаме клетвите, ние в никакъв случай не обсъждаме някой ненужен въпрос. 

2. Бог е към Когото отправяме нашите клетви 

Ако искаме да избегнем заблудата в решаването кои клетви са законни и кои са 
безсмислени, трябва да внимаваме на три неща, а именно, към кого се отправя клетвата; 
кои сме ние, които я полагаме, и накрая, с какво намерение я полагаме. 

По отношение на първото, трябва да имаме предвид, че се отнасяме към Бога, 
Който така се наслаждава на нашето покорство, че мрази всяко своеволно поклонение, 
колкото и привлекателно и бляскаво да е в човешките очи (Кол. 2:23). Ако всяко 
своеволно поклонение, което ние необосновано си измисляме, е омразно на Бога, тогава 
никое поклонение не може да Му бъде угодно освен това, което е одобрено от Неговото 
Слово. Следователно не трябва да допускаме такава волност да си позволяваме да се 
кълнем пред Бога за кое да е нещо без доказателство за ценността, която Той влага в 
него. Нещо повече, ако в най-дребните неща (Павел говори за разграничаване на 
месата) грешим и се проваляме, когато сигурната светлина на вярата не свети пред нас, 
колко повече умереност трябва да използваме, когато се занимаваме с въпрос с най-
голяма тежест? Защото в нищо не трябва да бъдем по-сериозни отколкото в 
религиозните задължения. Следователно, при клетвите нашата първа предпазливост 
трябва да бъде никога да не си позволяваме да полагаме някаква клетва без 
предварително да сме решили в ума си да не правим нищо безразсъдно. И ще бъдем 
запазени от опасността от безразсъдство тогава, когато Бог върви пред нас и ни диктува 
от Своето Слово кое е добро и кое е безполезно. 

3. Човекът, който полага клетвата 

Втората точка, която споменахме като изискваща обмисляне, означава да 
преценяваме силата си, да обърнем внимание на нашето призвание така, че да не 
пренебрегнем благословението на свободата, с което Бог ни е дарил. Защото този, 
който се кълне за нещо, което не е по силите му, или противоречи на неговото 
призвание, е безразсъден, докато онзи, който осъжда Божието благоволение да го 
направи господар на всичко, е неблагодарен. Когато говоря така, нямам предвид че 
всяко нещо е така поставено в ръцете ни, че уповавайки на собствената си сила можем 
да го посветим на Бога. Защото на събора в Аравзикея (cap. 11) бива постановено 
напълно основателно, че нищо не е истински посветено на Бога освен това, което сме 
получили от ръката Му, тъй като всички неща, които са принасяни пред Него, са само 
Негови дарове. Но като виждаме, че някои неща са ни дадени поради Божията доброта, 
а други са ни отказани поради Неговата справедливост, всеки човек трябва да се 
съобразява с мярката на дадената му благодат, както Павел заповядва (Рим. 12:3; 1 Кор. 
12:11). 

И така, това, което тук искам да кажа, е, че вашите клетви трябва да бъдат 
съобразени с мярката, която Бог чрез Своите дарби ви е определил, за да не би като се 
опитвате да направите повече от това, което Той позволява, да си припишете твърде 
много и да се провалите главоломно. Например, когато убийците, за които се 
споменава в Деяния, се заклеха, „че няма да ядат, нито да пият, докато не убият Павел” 



(Деян. 23:12), дори това да не беше нечестив заговор, той пак щеше да бъде нетърпимо 
самонадеян, тъй като приписва живота и смъртта на един човек на тяхната собствена 
сила. Така Йефтае пострада за своята глупост, когато с прибързана пламенност положи 
безразсъдна клетва (Съд. 11:30-31). В този ред на нещата първото място за безумна 
наглост принадлежи на безбрачието. Свещеници, монаси и монахини, забравили за 
своята немощ, са уверени в своята годност за безбрачие. Но от какво пророческо слово 
са били научени, че ще са способни да поддържат през целия си живот целомъдрието, 
за което се заклеват до края на живота си? Те чуват Божия глас относно всеобщото 
състояние на човечеството, „Не е добре за човека да бъде сам” (Бит. 2:18). Те разбират 
– и бих искал да не го изпитат пряко – че грехът, който остава в нас, е въоръжен с най-
остри жила. Как могат да си позволят да отхвърлят обичайния нагон на тяхното 
естество за цял живот, след като виждат, че дарът на въздържанието се дава само за 
известно време според временната необходимост? 

В такова извратено поведение те не трябва да очакват Бог да им помага; нека да 
помнят думите, „Да не изпитваш Господа твоя Бог” (Вт. 6:16; Мат. 4:7). Но това е 
изпитване на Бога, да се бориш против естеството, вложено от Него, и да презираш 
Неговите настоящи дарове като че ли не се отнасят за нас. Те правят не само това, но и 
с толкова прекомерни думи възхваляват всякакво безбрачие, че си позволяват да 
заклеймяват като замърсяване женитбата, която Бог не счете за недостойна за Своето 
величие, за да я установи лично като закон (ср. Бит. 2:22), обяви я за достойна за почит 
за всички (Евр. 13:4), и Христос нашият Господ я освети със Своето присъствие и 
благоволи да почете със Своето първо чудо (Йоан 2:2, 6-11); като че ли самият техен 
живот не доказва, че безбрачието и целомъдрието са две напълно различни неща. Но те 
най-нахално определят като „ангелски” този техен живот, с което нанасят немалка 
обида на Божиите ангели, с които сравняват блудници и прелюбодейци, и дори неща 
много по-лоши и по-отвратителни. И наистина няма никакъв повод за спор, тъй като те 
изобилно са опровергани от фактите. Защото ясно виждаме страшните наказания, с 
които Господ възмездява тази надменност и презрение към Неговите дарове поради 
високомерна самонадеяност. Поради благоприличие ще пропусна по-прикритите 
престъпления; това, което знаем за тях, е твърде много. 

Извън всякакъв спор, не трябва да се заклеваме в нищо, което би ни попречило в 
изпълнение на нашето призвание; както бащата в семейството да се закълне да изостави 
жена си и децата си и да поеме други товари; или някой, който е подходящ за 
обществен пост, когато бъде избран на него, да се закълне да заживее уединен живот. 

Но значението на това, което казахме, да не презираме нашата свобода, може да 
създаде някаква трудност, ако не бъде обяснено. Затова накратко обяснението е това: 
тъй като Бог ни е дал господство над всички неща и така ги е покорил под нас, за да ги 
използваме за нашето удобство, не можем да се надяваме, че нашето служение ще бъде 
приемливо за Бога, ако вкарваме себе си в робство на външни неща, които трябва да ни 
бъдат подчинени. Казвам това, защото някои се стремят към похвала за смирение като 
се вплитат в разнообразни обичаи, от които Бог основателно желае да сме напълно 
свободни. Следователно, ако искаме да избегнем тази опасност, нека винаги да помним, 
че по никакъв начин не трябва да бягаме от наредбата, която Бог е определил в 
християнската Църква. 

  



4. Класификация на клетвите според намерението 

Сега стигам до моята трета точка, а именно, че за да получите одобрение за 
вашата клетва пред Бога, от голямо значение е намерението, с което я полагате. Защото 
като виждаме, че Бог гледа не на външния изглед, а на сърцето, следствието е, че 
според намерението, което умът има, едно и също нещо може веднъж да е угодно и 
приемливо за Него, а друг път да е най-неприятно. Ако се закълнете във въздържане от 
вино, защото има някаква святост в това въздържание, вие сте суеверен; но ако имате 
предвид някаква цел, която не е извратена, никой не може да възрази. 

Доколкото аз виждам, има четири цели, към които могат правилно да бъдат 
насочени нашите клетви; с цел нагледност аз ще отнеса две от тях към миналото, и две 
към бъдещето. 

На миналото принадлежат клетвите, които или засвидетелстват нашата 
благодарност към Бога за получени благоволения, или за да утолим Неговия гняв, 
нанасяме върху себе си наказание за извършени прегрешения. Ако позволите, нека да 
наречем първите дела на благодарност, а вторите дела на покаяние. 

За първата група имаме пример в десятъка, за който Яков се закле (Бит. 28:20), 
ако Господ го върне у дома безопасно от изгнанието; и също в древните примирителни 
приноси, които благочестивите царе и военачалници, преди да влязат в справедлива 
война, се заклеват да принесат ако победят, или поне ако Господ избави, когато са 
притиснати от някаква голяма трудност. Така трябва да се разбират всички стихове в 
Псалмите, които говорят за клетви (Пс. 22:26; 56:13; 116:14, 18). Подобни клетви могат 
да се използват и от нас в наши дни винаги когато Господ ни е избавил от някакво 
бедствие или опасна болест, или от друга погибел. Защото не е противно на дълга на 
праведния по този начин да посвещава принос на Бога като видим символ на 
признателност, за да не изглежда неблагодарен към Божията доброта. 

Относно естеството на втората група, ще бъде достатъчно да го обясним само 
чрез един пример. Ако някой от ненаситно себеугаждане е изпаднал в някакво 
нечестие, за да бъде наказана неговата невъздържаност, няма нищо, което да му пречи 
да се откаже от всякакъв разкош за известно време, и като прави това, да използва 
клетва, за да се обвърже по-силно. И все пак аз не полагам това като непроменим закон 
за всички, които така са съгрешили; просто показвам какво може да бъде законно 
извършено от онези, които смятат, че такава клетва би била полезна за тях. Така макар 
да твърдя, че е законно да се кълнем, в същото време оставям това да бъде 
незадължително. 

5. Клетви отнасящи се за бъдещето 

Клетвите, които се отнасят за бъдещето, обикновено са предназначени частично 
– както вече казахме – да ни направят по-предпазливи, и отчасти като подтик да 
изпълняваме дълга си. 

Някой човек вижда, че е толкова податлив на определен порок, че в нещо, което 
иначе не е лошо, не може да се въздържи от стремглаво падение в злото; няма да е 
нелепо той да прекрати употребата на това нещо за известно време чрез клетва. Ако 
например някой осъзнае, че това или онова телесно украшение го води към погибел, и 



все пак подмамен от алчност той ревностно копнее за него, какво по-добро за него от 
това да си постави юзда, тоест да наложи задължително въздържание и да освободи 
себе си от всякакво съмнение? 

По същия начин, ако някой е забравлив или мързелив в необходимите 
задължения на благочестието, защо да не събуди паметта и да се отърси от мързела 
като положи клетва? 

Признавам, че и в двете има някакво ограничение на свободата, но тъй като са 
помощ за немощта, те не са безполезни за невежите и несъвършените. 

Затова ние твърдим, че клетвите, които са свързани с някоя от тези цели, 
особено във външните неща, са законни, стига те да са подкрепени с Божието 
одобрение, подходящи са за нашето призвание и са ограничени до мярката на 
благодатта, която ни е дадена. 

6. Обобщение на законните клетви 

Сега вече не е трудно да заключим какъв обобщен възглед трябва да се 
възприеме относно клетвите. Има една клетва обща за всички вярващи, която ние 
полагаме в Кръщението и потвърждаваме с нашия катехизис и с участието в 
Господната вечеря. Защото тайнствата са вид взаимни договори, чрез които Господ ни 
носи Своята милост, и чрез нея вечен живот, докато ние от своя страна Му обещаваме 
покорство. Формулата, или поне същността на клетвата е, че отхвърляйки Сатана, ние 
се задължаваме да служим на Бога, да се покоряваме на Неговата свята заповед и вече 
да не следваме извратените пожелания на нашата плът. Не може да има съмнение, че 
тази клетва, която е одобрена от Писанието и дори се изисква от всички Божии деца, е 
свята и полезна. Това в никакъв случай не се отрича от факта, че никой човек в този 
живот не показва това съвършено покорство към Закона, което Бог изисква от нас. Тъй 
като това постановление се съдържа в завета на благодатта, обхващащ прощението на 
греховете и духа на святост, обещанието, което правим с нея, съчетава и умоляване за 
прошка, и молитва за помощ. 

Като преценяваме конкретни клетви е необходимо да имаме предвид трите 
правила по-горе: от тях всеки може лесно да прецени стойността на всяка отделна 
клетва. Но не предполагайте, че аз така препоръчвам клетвите, които смятам за святи, 
че искам те да се полагат всеки ден. Защото макар да не смея да дам някакво 
предписание относно времето и броя на клетвите, все пак ако някой приема съвета ми, 
той няма да полага никаква клетва освен която е трезва и временна. Ако многократно се 
впускате в многобройни клетви, цялата тържественост ще се изгуби поради честотата, а 
вие лесно ще изпаднете в суеверие. Ако се обвързвате с вечна клетва, ще имате големи 
неприятности и трудности да се освободите от нея, или изтощени от дългото време, в 
края на краищата ще се осмелите да я нарушите. 

7. Извратени клетви 

Сега вече е лесно да видим под колко много суеверие се е измъчвал светът в 
това отношение в продължение на няколко века. Един се е заклел, че ще бъде 
въздържател, като че ли въздържанието от вино само по себе си е приемливо служение 
пред Бога. Друг се е задължил да пости, друг да се въздържа от месо в определени дни, 



които суетно си е въобразявал за по-святи от други дни. Правени са и много по-
детински клетви, макар и не от деца. Защото се е смятало за голяма мъдрост да се 
предприемат обещани поклоннически пътувания до святи места, и понякога пътуването 
да се извършва пеша, или полуголи, та да се придобие по-голяма заслуга чрез по-
голямото изтощение. Тези и подобни неща, за които светът отдавна се суети с 
невероятна ревност, ако бъдат изпитани според правилата, които положихме по-горе, 
ще бъдат счетени не само за празни и безполезни, но и пълни с явно безбожие. Каквато 
и да е преценката на плътта, няма нищо, което Бог да мрази повече от лъжливо 
поклонение. Към това се добавят гибелни и проклети възгледи, като лицемерите, след 
като са извършили такива своеволия, си мислят, че са придобили необикновена 
праведност, поставят същността на благочестието във външните ритуали и презират 
всички други, които изглеждат по-невнимателни относно тях. 

(Монашеските клетви и упадъкът на монашеския живот, 8-10) 
8. Монашеството на ранната Църква 

Няма нужда да изброяваме всички отделни форми. Но тъй като монашеските 
клетви са на голяма почит, тъй като изглеждат одобрени от общото мнение в Църквата, 
ще кажа няколко думи относно тях. 

И първо, за да не би някой да защитава монашеството в наши дни на основата на 
неговата древност, трябва да се отбележи, че древният начин на живот в манастирите е 
бил много различен. Хората, които са се оттегляли в тях, са били онези, които са 
желаели да се обучат в най-голямо себевладение и търпение. Дисциплината 
практикувана от монасите тогава е приличала на това, което спартанците са имали при 
Ликург, и е била дори по-строга. Спели са на земята, питието им е било само вода, 
храната им хляб, треви и корени, най-големият им разкош масло и варива. Те са се 
въздържали от по-изтънчена храна и грижи за тялото. Тези неща могат да изглеждат 
преувеличени, ако не са засвидетелствани от доказани наблюдатели като Григорий 
Назианзен, Васил и Златоуст. Чрез такова основно обучение те са се подготвяли за по-
големи служения. Защото както тези, които сега споменахме (и тримата са били 
възпитани в манастири и от там са били призовани за епископство), така и някои други 
велики и превъзходни мъже на тяхната епоха са много добре запознати свидетели на 
факта, че монашеските общности тогава са били нещо като семинарии за църковното 
съсловие. Августин също показва, че в негово време манастирите обикновено са 
снабдявали Църквата със свещеници. Защото той се обръща така към монасите на 
остров Капри: „Увещаваме ви, братя в Господа, да държите своята цел и да устоите до 
края; и ако по някое време нашата майка Църквата поиска вашия труд, нито да се 
впуснете в това с пламенно възгордяване, нито да го отхвърлите поради спокойствието 
на леността, а с кротки сърца да се покорите на Бога. Да не предпочетете своето си 
спокойствие пред нуждите на Църквата. Ако е нямало добри хора готови да й служат, 
когато е в нужда, би било невъзможно вие самите да бъдете родени” (August. Ep. 82). 
Той говори за служението, чрез което вярващите са духовно новородени. По същия 
начин казва на Аврелий (Ep. 76), „Едновременно повод за съгрешаване и най-
неподобаваща вреда за свещеническото съсловие е, когато бегълците от манастирите 
бъдат издигнати в армията на Църквата, тъй като нашият обичай е от останалите в 
манастирите да назначаваме на църковен пост само по-добрите и по-одобрените. Освен 
може би ако е вярна простонародната поговорка, ‘Лошият хорист е добър композитор,’ 
и следователно по същия начин може да се каже подигравателно за нас, ‘Лошият монах 
е добър свещеник.’ Ще има твърде много основания за скръб, ако подбудим монасите 



към такава гибелна гордост и заклеймим свещеничеството като заслужаващо такова 
тежко оскърбление, като виждаме, че рядко дори добрият монах става добър свещеник; 
той може да има достатъчна въздържаност, но да е недостатъчен в необходимото 
обучение.” От тези цитати се вижда, че праведните мъже са имали обичай да се 
подготвят за управление на Църквата чрез монашеска дисциплина, за да бъдат така по-
способни и по-добре обучени да приемат важния пост: не че всички са постигали тази 
цел, или дори са се стремели към нея, тъй като голямото мнозинство от монасите са 
били неграмотни. Избирани са били онези, които са годни. 

9. Описание на монашеството от Августин 

В специални текста Августин дава описание на формата на древното 
монашество. Единият е в неговата книга, За обичаите на Католическата Църква, 
където подкрепя святостта на тази професия против клеветите на манихеите; другият е 
в трактат озаглавен За работата на монасите, където порицава определени развратени 
монаси, които са започнали да извращават тази институция. Тук ще дам обобщение на 
това, което той там разказва, и доколкото мога, с неговите собствени думи: 
„Презирайки примамките на този свят и събрани заедно за най-целомъдрен и най-свят 
живот, те живеят живота си един с друг, прекарвайки времето си в молитва, четене и 
беседи, не изпълнени с гордост, не буйни в необузданост, не бесни от завист. Никой не 
притежава нищо свое; никой не е товар за другите. Трудят се със своите си ръце в 
неща, с които да нахранят тялото си, и умът им не се отделя от Бога. Плодът на труда 
си предават на онези, които наричат дякони. Тези дякони, разпореждайки се много 
внимателно с общото, се отчитат пред един, когото наричат баща. Тези бащи, които не 
само са с най-чисти нрави, но и най-отличени с познание за Бога и благородни във 
всички неща, без никаква гордост съветват онези, които наричат свои синове, макар че 
едните имат пълната власт да заповядват, а другите голяма склонност да се подчиняват. 
В края на деня се събират всеки от своята килия, без да са вечеряли, за да чуят своя 
баща, и под всеки баща се събират поне три хиляди (той говори за Египет и Изтока). 
Тогава тялото бива подкрепено, колкото е достатъчно за безопасността и здравето, като 
всеки обуздава своите желания, за да не бъде разточителен в оскъдната и много 
скромна храна, която се осигурява. Така те се въздържат не само от месо и вино с цел 
да покорят похотта, но и от онези неща, които по-лесно предизвикват апетита на 
стомаха и гърлото, които някои хора определят като по-чисти. По този начин 
обикновено нелепо и срамно се защитава пожеланието на изтънчени лакомства, в които 
няма месо. Всеки излишък над необходимата храна (и излишъкът е много голям поради 
труда на ръцете им и скромността на ястията им) бива внимателно разпределян на 
нуждаещите се с по-голямо внимание от това, с което е бил осигурен от тези, които го 
разпределят. Защото те никога не действат с цел да имат изобилие за самите себе си, но 
винаги действат с цел сред тях да не остава никакъв излишък” (August. De Mor. Eccl. 
Cath. c. 31). След това, като описва техния аскетизъм, за който той самият е видял 
примери в Милано и на други места, той казва, „Между другото, никой не е подтикван 
към ограничаване, което не е способен да понесе; никой не е принуждаван да върши 
това, което не желае, нито бива осъждан от другите, ако се смята за твърде слаб да им 
подражава. Защото те помнят колко голямо братолюбие е заповядано; помнят, че за 
чистите всичко е чисто (Тит 1:15). Затова цялата тяхна бдителност се използва не за да 
отхвърлят някои видове храна като замърсени, а в подчиняване на лакомията и 
поддържане на братска любов. Те помнят, че ‘Храната е за стомаха и стомахът е за 
храната’ и т.н. (1 Кор. 6:13). Мнозина, колкото и силни да са, се въздържат заради 
слабите. Но при мнозина това не е причината за поведението: те се удоволстват да 



поддържат себе си с най-проста и най-евтина храна. Затова самите хора, които в здраве 
се въздържат, в болест не отказват да употребяват това, което тяхното оздравяване 
изисква. Мнозина не пият вино, и все пак не смятат, че биха били замърсени от него, 
защото напълно човечно го правят да бъде давано на по-болните и на онези, чието 
здраве го изисква; а някои, които неразумно отказват, те увещават по братски, за да не 
би поради празно суеверие скоро да станат по-слаби, отколкото по-святи. Така те 
прилежно практикуват благочестие, докато знаят, че телесните упражнения са само за 
кратко време. Особено се спазва братолюбието: храната им е приспособена за 
братолюбие, говоренето им е братолюбиво, облеклото им е братолюбиво, външният им 
вид е братолюбив. Те са винаги заедно и вдъхват само братолюбие: смятат за толкова 
незаконно да нарушат братолюбието, както да оскърбят Бога; ако някой се 
противопостави на това, бива изгонен и изключен; ако някой го наруши, не му е 
позволено да остане и един ден” (August. De Moribus Eccl. Cath. c. 33). 

Тъй като очевидно в тези думи този свят човек изобразява като на картина 
монашеския живот в древните времена, счетох за правилно да ги вмъкна тук, макар и 
доста дълги, защото считам, че ще стане много по-дълго, ако ги събирам от различни 
автори, колкото и кратък да се опитам да бъда. 

10. Сравнение между ранното и късното монашество 

Но тук нямам намерение да разглеждам целия този предмет. Само желаех да 
покажа по някакъв начин какви монаси е имала Ранната Църква, и каква е била тогава 
монашеската професия, та от сравнението благоразумните читатели да могат да отсъдят 
колко голямо е безочието на онези, които се позовават на древността в подкрепа на 
съвременното монашество. Августин, макар да очертава едно свято и законно 
монашество, отрича всяко строго налагане на онези неща, които Господното Слово е 
оставило свободни. 

Но в наши дни нищо друго не е налагано по-строго. Защото те заклеймяват като 
непростимо престъпление, ако някой в най-малка степен се отклони от предписаната 
форма в цвета или вида на дрехите, във вида на храната или в други своеволни и 
закостенели церемонии. Августин усилено спори, че за монасите не е законно да 
живеят безделно за сметка на други хора (August. De Oper. Monach.). Той отрича в 
неговото време да се намира такъв пример в добре уреден манастир. Нашите монаси 
поставят главната част от своята святост в безделието. Защото ако отнемете безделието, 
къде ще бъде онзи съзерцателен живот, с който хвалят, че превъзхождат всички други и 
почти се доближават до ангелите? Накратко, Августин изисква монашество, което не 
може да бъде нищо друго освен обучение и помощ за служенията на благочестие, които 
са препоръчани на всички християни. И какво? Когато прави братолюбието негово 
главно и почти единствено правило, да не би да си мислим, че той хвали такава 
наредба, чрез която няколко души, свързани един с друг, са отделени от цялото тяло на 
Църквата? Та той дори желае те да поставят пример пред другите за запазване на 
единството в Църквата. Толкова различно е естеството на съвременното монашество и 
в двете отношения, че би било трудно да се намери нещо толкова неприличащо на него, 
да не кажем противно. Защото нашите монаси, незадоволени от това благочестие, за 
което единствено Христос заповядва на Своите последователи да внимават, си 
въобразяват някакво ново благочестие, чрез стремежа към което те са по-съвършени от 
всички други хора. 



(Лъжливата претенция за монашеско съвършенство, 11-14) 
11. Монашеството: състояние на съвършенство? 

Ако отричат това, бих искал да знам защо хвалят единствено своето си съсловие 
с названието „съвършенство,” а го отричат на всички други божествени призвания. 
Знам за софистичното обяснение, че тяхното съсловие не се нарича така защото 
съдържа съвършенство в себе си, а защото е най-добро от всички за придобиване на 
съвършенство. Когато възхваляват себе си пред хората; когато поставят капани за 
безразсъдни и невежи младежи; когато налагат своите привилегии и възвисяват своето 
достойнство във вреда на други, те се хвалят, че са в състояние на съвършенство. 
Когато са твърде силно притиснати, за да могат да защитят тази празна самонадеяност, 
те прибягват до извъртането, че все още не са постигнали съвършенство, но са в 
състояние, в което се стремят към него повече от другите; между другото хората 
продължават да се възхищават, като че ли единствено монашеският живот е ангелски, 
съвършен и очистен от всякакъв порок. Под тази маска те се занимават с печеливша 
търговия, докато тяхната въздържаност е погребана в няколко книги. Кой не вижда, че 
това е нетърпима подигравка? Но нека да се отнесем към тях така, като че ли те не 
приписват нищо повече на своята професия от това да я наричат състояние на 
придобиване на съвършенство. Със сигурност като й дават това име, те я разграничават 
с особен белег от всички други начини на живот. И кой би позволил такава почест да се 
дава на институция, която не е одобрена с нито една сричка, докато всички други 
призвания от Бога са счетени за недостойни, макар че не само са заповядани от 
Божиите святи уста, но и са украсени с отличителни названия? И колко голяма обида е 
към Бога когато някаква човешка измислица е предпочитана пред всички начини на 
живот, които Той е заповядал и одобрил чрез Своето свидетелство? 

12. Христовото правило за живота е за всички християни 

Но нека да кажат, че клеветя, когато казвам, че те не са задоволени от 
правилото, заповядано от Бога. Но дори да замълча, те повече от достатъчно осъждат 
сами себе си; защото ясно заявяват, че поемат по-голям товар от този, който Христос е 
наложил на Своите последователи, тъй като обещават, че ще спазват евангелските 
съвети относно любовта към враговете, потискането на отмъстителността и 
въздържането от хулене, които не са общо задължителни за всички християни. Това ли 
е древността, с която се хвалят? Никой от древните не си е помислял такова нещо; 
всички единодушно заявяват, че няма нито една сричка, която е излязла от Христос, 
която не е задължителна за спазване. И те единодушно заявяват без никакво съмнение, 
че Христос е заповядал тези неща, които нашите достойни тълкуватели твърдят, че 
Христос само ги е дал като съвет. Но тъй като показахме по-горе, че това е гибелна 
заблуда, нека да се задоволим да отбележим накратко, че монашеството, както 
съществува днес, е основано върху идея, която всички благочестиви хора трябва да 
прокълнат; а именно, твърдението, че има някакво по-съвършено правило за живота от 
онова общо правило, което Бог е дал на цялата Църква. Всичко, което е построено 
върху такава основа не може да бъде друго освен мерзост. 

13. Значението на Мат. 19:21 

Но те привеждат друг аргумент за своето съвършенство, и го смятат за 
непобедим. Нашият Господ каза на младия човек, който Му зададе въпрос относно 



съвършената праведност, „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и дай 
на сиромасите” (Мат. 19:21). 

Сега няма да споря дали те наистина правят така. Нека засега да приемем, че го 
правят. Така те се хвалят, че са станали съвършени, като са изоставили всичко свое. 
Ако обобщението на съвършенството се състои в това, какъв е смисълът на Павловото 
поучение, че дори човек да даде всичкия си имот за да нахрани бедните, а няма любов, 
е нищо (1 Кор. 13:3)? Какво съвършенство е това, ако при липса на любов и 
съвършенството, и човекът се свеждат до нищо? Тук те трябва неизбежно да отговорят, 
че това е наистина най-висшето, но не и единственото дело на съвършенството. Но тук 
Павел ги прекъсва и не се колебае да заяви, че любовта, без никакво такова отказване, е 
„свръзка на съвършенството” (Кол. 3:14). Ако е сигурно, че няма никакво несъгласие 
между Учителя и ученика, и вторият съвсем ясно отрича, че съвършенството на човека 
се състои в отричане от всички негови притежания, а от друга страна твърди, че 
съвършенството може да съществува и без това, трябва да видим в какъв смисъл трябва 
да разбираме думите на Христос, „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди и продай целия 
си имот.” 

И така, няма да има ни най-малка неяснота в смисъла, ако разсъдим (и това 
трябва да бъде за всички беседи на нашия Спасител) към кого са отправени думите 
(Лука 10:25). Млад мъж пита с какви дела ще влезе във вечния живот. Христос, тъй 
като е попитан относно дела, го насочва към Закона (Мат. 19:17-19). И правилно; 
защото сам по себе си той е път към вечния живот, и неговата недостатъчност да даде 
вечен живот се дължи единствено на нашата поквареност. Чрез този отговор Христос 
заявява, че не е донесъл никакво друго правило за живота от това, което преди това е 
било дадени в Господния Закон. Така Той едновременно свидетелства за Божия Закон, 
че е учение за съвършена праведност, и в същото време отговаря на клеветническото 
обвинение, че чрез някакво ново правило за живот Той като че ли подбужда хората да 
се разбунтуват против Закона. 

Младият мъж, който не е злонамерен, но е изпълнен с празна самонадеяност, 
отговаря, че е спазвал всички заповеди на Закона от младостта си. Абсолютно сигурно 
е, че той е неизмеримо далеч от целта, с която се хвали, че е постигнал. Ако неговото 
самохвалство беше вярно, не би му липсвало нищо за абсолютно съвършенство. Защото 
по-горе показахме, че Законът съдържа в себе си съвършена праведност. Това е дори 
още по-очевидно от факта, че спазването му е наречено път към вечния живот. За да му 
покаже колко малко е напреднал в праведността, за която той твърде уверено отговаря, 
че е изпълнил, беше уместно да бъде изявен пред него грехът, който му тежи. И така, 
тъй като изобилства в богатства, сърцето му е съсредоточено върху тях. Затова, тъй 
като не усеща тази тайна рана, той бива изпитан от Христос: „Иди,” казва Той, „продай 
целия си имот.” Ако беше такъв добър пазител на Закона, както си мисли, нямаше да си 
отиде наскърбен като чува тези думи. Защото който обича Бога с цялото си сърце, не 
само смята всичко, което воюва против тази любов, за смет, но го мрази като смъртта 
(Фил. 3:8). 

Следователно, когато Христос заповядва на един богат нещастник да изостави 
всичко, което има, това е същото както ако заповяда на тщеславния да отхвърли 
всякакви почести, на чувствения всеки разкош, на нечистия всички оръдия на неговата 
похот. Така съвестите, които не са достигнати от никакво общо увещаване, трябва да 
бъдат събудени чрез конкретно усещане за техния конкретен грях. Следователно те 



напразно изкривяват този специален случай за общо тълкуване, като че ли Христос е 
решил, че съвършенството на човека се състои в изоставяне на имота, докато Той не е 
възнамерявал нищо повече с този израз от това да накара един младеж, който безмерно 
е доволен от себе си, да почувства своята рана и така да разбере, че все още е на голямо 
разстояние от онова съвършено покорство към Закона, което лъжливо си приписва. 

Признавам, че този текст е бил неправилно разбиран от някои от Бащите и от 
това е възникнало увлечение към доброволна бедност, като за благословени са били 
смятани само онези, които са изоставили всякакви земни блага и в състояние на нищета 
са се посветили на Христос. Но съм уверен, че след моето изложение никой разумен 
човек няма да има никакво съмнение относно намерението на Христос. 

14. Монашеско сектантство 

Все пак няма нищо, което Бащите да са възнамерявали по-малко от това да 
установят този вид „съвършенство,” което след това бива измислено от закачулените 
монаси с цел да създадат някакво двойно християнство. Защото все още не е била 
пусната в обръщение богохулната догма, която сравнява монашеската професия с 
кръщението, та дори ясно заявява, че е форма на второ кръщение. Кой може да се 
съмнява, че Бащите с цяло сърце са се отвращавали от такова богохулство? 

Тогава каква нужда да показваме с думи, че последното качество, което 
Августин споменава като принадлежащо на древните монаси, а именно, че във всичко 
са се съобразявали с братолюбието, е съвсем чуждо на тази нова професия? Самото 
нещо заявява, че всички, които се оттеглят в манастири, се отделят от Църквата. Как 
става това? Не се ли отделят от законното общество на верните като си приписват 
специално служение и отделно отслужване на тайнствата? Какво означава 
унищожаване на общението на Църквата, ако не това? И ако последваме сравнението, с 
което започнах и което е съвсем на място, каква прилика имат те в това отношение с 
древните монаси? Онези, макар да са живели отделно от другите, не са имали отделна 
Църква; участвали са заедно с другите в тайнствата, посещавали са обществени 
събрания и са били тогава част от народа. Но тези хора, като са издигнали частен 
жертвеник за себе си, какво са направили освен че са разрушили свръзката на 
единството? Защото са отлъчили себе си от цялото тяло на Църквата и са осъдили 
нареденото служение, чрез Господ е благоволил да се запазват мира и любовта сред 
Неговите последователи. Затова аз твърдя, че колкото манастири има в наши дни, 
толкова секти на схизматици има, които са нарушили църковния ред и са отсечени от 
законното общество на верните. И за да няма съмнение относно тяхното отделяне, те си 
дават различни имена на отцепници. Те не се срамуват да се хвалят с това, от което 
Павел така се отвращава, че не успява да изрази твърде силно своето отвращение. 
Освен, наистина, ако предположим, че Христос не е бил разделян от коринтяните, 
когато един учител се е поставял над друг (1 Кор. 1:12, 13; 3:4); и че сега не се нанася 
вреда на Христос, когато вместо християни чуваме някои да се наричат бенедиктинци, 
други францисканци, други доминиканци, и наричани така, че докато желаят да се 
отделят от общото тяло на християните, те горделиво поставят тези имена като 
религиозна принадлежност. 

  



(Разлики между древната и монашеската изповед: Новозаветните вдовици и 
дяконици не са монахини, 15-19) 
15. Израждането на поведението на монасите 

Разликите, които досега посочих между древните монаси и съвременните, не са 
в поведението, а в изповедта. Затова нека моите читатели да помнят, че говоря за 
монашество, а не за монаси; и отбелязах не пороците, които са характерни за малцина, 
а пороци, които са неразделни от самия начин на живот. 

По отношение на маниерите, каква полза да отиваме в подробности и да 
показваме колко голяма е разликата? Поне това е сигурно, че няма човешко съсловие, 
което да е по-замърсено от всякакви видове порочна низост; никъде не царуват толкова 
много разцеплението, омразата, партизанщината и сплетните. Наистина, в някои 
манастири живеят чисто, ако наричаме чистота това, че похотта е дотолкова потискана, 
че да няма открит позор; и все пак едва ли ще на мерите и един на десет, който не е по-
скоро бордей, отколкото свещено обиталище на чистота. И колко скромно живеят? 
Точно като свиня, която се валя в кочината. Но за да не се оплакват, че се отнасям 
много немилостиво към тях, няма да отивам по-далеч; макар всеки, който познава 
нещата, ще признае, че в малкото неща, които казах, не съм говорил с дух на 
обвинител. 

Августин, макар да свидетелства, че монасите израстват толкова много в 
чистота, пак се оплаква, че има много нехранимайковци, които чрез нечестиви умения 
и мошеничества изтръгват пари от простите, въртят срамна търговия като разнасят 
реликви на мъченици, и продават кости на всякакви мъртъвци като реликви, носейки 
безчестие върху своето съсловие с много такива нечестия. Както той заявява, той не е 
видял по-добър човек от онези, които израстват в манастирите; така и се оплаква, че не 
е видял по-лош човек от онези, които са отпаднали от вярата в манастирите. Какво би 
казал, ако в наши дни види как почти всички манастири са препълнени и почти се 
пръскат от множество отвратителни пороци? 

Не казвам нищо друго освен това, което е известно на всички; и все пак това 
обвинение не важи за всички без изключение; защото тъй като правилото и 
дисциплината за свят живот никога не са били така добре устроени в манастирите, че 
никога да няма някои безделници различни от другите; така твърдя, че в наши дни 
монасите не са се изродили толкова напълно от онази свята древност, че да няма някои 
добри хора сред тях; но тези малцина са пръснати тук и там сред огромно множество от 
зли и нечестиви хора, и не само са презирани, но дори и злобно оскърбявани, понякога 
дори търпят жестоко отношение от другите, които според милетската поговорка смятат, 
че не трябва да има добър човек сред тях. 

16. Размисли против древното монашество 

Надявам се, че чрез това сравнение между древното и съвременното монашество 
съм постигнал целта си, която беше да покажа, че нашите закачулени монаси лъжливо 
си приписват примера на ранната Църква в защита на своята професия; защото 
разликата им с монасите от онова време е също толкова голяма както между маймуните 
и хората. 



В същото време не прикривам това, че дори в древната форма, която Августин 
хвали, има нещо, което не ми харесва. Признавам, че те не са били суеверни във 
външните упражнения на една по-строга дисциплина, но казвам, че и те не са били без 
увлечение и лъжлива ревност. Било е чудесно да отхвърлят своето благосъстояние и да 
се освободят от всички светски грижи; но Бог поставя повече стойност върху 
благочестивото управление на дома, когато главата на дома, отхвърляйки всякаква 
алчност, надменност и други похоти на плътта, си поставя за цел да служи на Бога в 
някакво конкретно призвание. Добре е да се философства в уединение, далеч от 
обществения живот; но не е съвместимо с християнската кротост, когато някой човек, 
като че ли от омраза към човешкия род, бяга в пустошта и в самота, и с това изоставя 
задълженията, които Господ специално заповядва. Дори да приемем, че няма нищо 
лошо в тази професия, определено не е малко зло това, че тя въвежда безполезен и 
гибелен пример в Църквата. 

17. Монашеските клетви, особено клетвата за целомъдрие 

И така, нека да видим естеството на клетвите, чрез които съвременните монаси 
биват приемани в това известно съсловие. 

Първо, тъй като тяхното намерение е да създадат ново измислено поклонение с 
цел да придобият благоволение от Бога, заключавам от казаното по-горе, че всяко 
нещо, в което се заклеват, е мерзост пред Бога. 

Второ, твърдя, че тъй като те подреждат целия си начин на живот според както 
им е угодно, без да се съобразяват с някакво призвание или одобрение от Бога, техните 
усилия са безразсъдни и незаконни; тъй като тяхната съвест няма основа, на която да 
застане пред Бога; и „което не е от вяра, е грях” (Рим. 14:23). 

Нещо повече, твърдя, че като се обвързват с много извратени и нечестиви 
начини на поклонение, които се срещат в съвременното монашество, те се посвещават 
не на Бога, а на дявола. Защо на пророците да е позволено да казват, че израилтяните са 
жертвали синовете си на бесовете, а не на Бога (Вт. 32:17; Пс. 106:37) само защото са 
извратили поклонението към Бога с нечисти церемонии; а на нас да не е позволено да 
казваме същото нещо за монасите, които под качулката си прикриват мрежа от хиляди 
нечестиви суеверия? 

И така, какви са техните клетви? Те отправят към Бога обещание за вечна 
девственост, като че ли преди това са сключили с Него договор да ги освободи от 
необходимостта от брак. Не могат да твърдят, че полагат клетва уповавайки изцяло на 
Божият благодат, тъй като виждаме, че Той заявява това като специален дар, който не е 
даден на всички (Мат. 19:11), никой човек няма право да си въобразява, че дарът 
задължително е даден на него. Нека онези, които го имат, да го използват; и винаги 
когато почувстват немощта на плътта, нека да прибягнат към помощта на Онзи, чрез 
Чиято сила единствено могат да се съпротивят. Ако това не помогне, нека да не 
презират решението, което им се предлага. Ако способността за въздържание им е 
отказана, Божият глас изрично ги призовава да се оженят. Под въздържание имам 
предвид не просто това, чрез което тялото се пази чисто от блудство, а чрез което умът 
запазва своята чистота неопетнена. Защото Павел заповядва да се пазим не само от 
външен разврат, а също и от „разжегване” (1 Кор. 7:9). Те казват, че от най-ранни дни 
обичаят е онези, които желаят да се посветят изцяло на Бога, да се обвържат с клетва за 



въздържание. Признавам, че обичаят е древен, но не признавам, че времето, в което е 
започнал, е било толкова чисто от всякакви недостатъци, че всичко, което се е правило 
тогава, трябва да бъде смятано за правило. Нещо повече, постепенно се е промъкнала 
неумолимата строгост на възгледа, че след като се положи клетва, няма място за 
покаяние. Това се вижда от Киприан: „Ако девственици се посветят на Христос във 
вяра, нека да живеят въздържано и целомъдрено, без лицемерие. Така силните и 
уверените нека да очакват наградата за девствеността. Но ако не устоят или не могат да 
устоят, по-добре е да се оженят, отколкото поради греха си да паднат в огъня.” В наши 
дни, с какви хули няма да наранят всеки, който се опита да смекчи клетвата за 
въздържание чрез такова благоразумно действие? Следователно онези, които не само 
не използват никаква умереност и не дават никаква прошка, когато някой се окаже 
неспособен да изпълни своята клетва, но и безсрамно заявяват, че е по-ужасен грях да 
се лекува плътската невъздържаност чрез брак, отколкото да се омърсява тялото и 
душата чрез блудство, са се отклонили далеч от древния обичай. 

18. Случаят с вдовиците в 1 Тим. 5:12 

Но те все още настояват и се опитват да покажат, че тази клетва е била 
използвана по времето на апостолите, защото Павел казва, че вдовиците, които се 
омъжват след като веднъж са приели обществено служение, „са се отметнали от 
първата си вяра” (1 Тим. 5:11-12). Аз по никакъв начин не отричам, че вдовиците, които 
са посветили себе си и своя труд на Църквата едновременно с това са под задължение 
за вечно безбрачие, не защото го смятат за религиозно задължение, както след време 
става, а защото не биха могли да изпълняват своите задължения, ако не разполагат с 
времето си и не са свободни от брачната връзка. Но ако след като са положили тази 
клетва започнат да търсят нов брак, какво друго е това освен да отхвърлят Божието 
призвание? Затова не е странно, когато Павел казва, че чрез такива желания те стават 
непостоянни против Христос. След това като обяснение той добавя, че като не 
изпълняват своето обещание към Църквата, те нарушават и унищожават своето първо 
убеждение, дадено в кръщението; като едно от нещата съдържащи се в това първо 
убеждение е, че всеки трябва да съответства на своето призвание. Освен ако не 
изберете да го тълкувате така, че като се изгубили всяка въздържаност, те отхвърлят 
всяка грижа за благоприличие, те се отдават на всякаква разпуснатост и разврат, 
водейки блуден и покварен живот, което по никакъв начин не подобава на християнски 
жени. На това тълкувание много ми харесва. 

И така, нашият отговор е, че онези вдовици, които тогава са били приемани в 
обществено служение, са били под задължение за вечно безбрачие, и така лесно 
разбираме как, когато са се омъжвали, са отхвърляли всякакво благоприличие и са 
ставали по-дръзки отколкото подобава на християнски жени; че по този начин те са 
съгрешавали не само като са нарушавали убеждението, дадено пред Църквата, но и са 
се отвръщали от общото правило на благочестивите жени. Но първо, аз отричам, че те 
са имали някаква друга причина да приемат безбрачие освен защото бракът е бил 
напълно несъвместим със задълженията, които са приемали. Следователно те са се 
обвързвали с безбрачие само дотолкова, доколкото е било необходимо според 
естеството на техните задължения. Второ, не признавам, че са били обвързани с 
безбрачие в такъв смисъл, че за тях е било по-лошо да се омъжат, отколкото да понасят 
подбудите на плътта и да паднат в нечистота. Трето, твърдя, че това, което Павел 
заповядва, е в общия случай без никаква опасност, защото той заповядва изборът да се 
прави от онези, които задоволени от един брак, вече са дали доказателство за 



въздържание. Нашата единствена причина да не одобряваме клетвата за безбрачие е, че 
тя неправилно е смятана за действие на поклонение и безразсъдно се полага от хора, 
които нямат силата да я спазват. 

19. Монахините са различни от това 

Но какво основание може да има да се прилага този текст за монахините? 
Защото дякониците биваха назначавани не за да ласкаят Бога с напеви или 
неразбираемо мърморене и да прекарват остатъка от живота си в безделие; а да 
изпълняват обществено служение на Църквата към бедните и да се трудят с всякаква 
ревност, старание и прилежание в служенията на милосърдие. Те не са се заклевали в 
безбрачие за да могат след това да представят въздържанието от брак като някакво 
поклонение към Бога, а само за да бъдат по-свободни от пречки в изпълнението на 
тяхното служение. Накратко, те не са се заклевали преди да достигнат зрялост или 
разцвет, та след това да открият, когато е твърде късно, в каква пропаст са се хвърлили; 
а след като са преодолели всякаква опасност, са полагали клетва, която е и свята, и 
безопасна. Но за да не наблягам прекалено много на тези две точки, казвам, че е било 
незаконно да се позволява на жените да полагат клетва за въздържание преди 
шестдесетата година, тъй като апостолът приема само такива, а на по-младите 
заповядва да се омъжват и да раждат деца. Следователно при никакви условия не е 
възможно да се обоснове заключението първо за дванадесет, след това за двадесет, и 
накрая за тридесет години. Още по-невъзможно е да се търпи случаят с нещастните 
момичета, които преди да са достигнали възраст, на която да познават сами себе си или 
да имат някакво разбиране за своя характер, биват не само подбуждани чрез измама, но 
и принуждавани чрез насилие и заплахи да се впримчват в тези проклети капани. 

Няма да се занимавам подробно с опровержение на другите две клетви. Казвам 
само това, че освен че включват доста суеверия (както са нещата днес), те изглежда 
целенасочено са формирани по такъв начин, че да правят онези, които ги полагат, да се 
подиграват на Бога и на хората. Но за да не изглежда, че от злобни чувства атакуваме 
всяка конкретна точка, ще се задоволим с общото опровержение, което дадохме по-
горе. 

(Незаконните и суеверни клетви не са обвързващи, 20-21) 
20. Дали недопустимите клетви са обвързващи? 

Смятам, че достатъчно обясних естеството на клетвите, които са законни и 
приемливи за Бога. Но някои зле осведомени и боязливи умове, дори когато една 
клетва е небогоугодна и е осъдена, все пак се колебаят относно задълженията и се 
измъчват жестоко, треперейки от мисълта за нарушаване на клетва, дадена на Бога. А 
от друга страна, се страхуват да не съгрешат повече, като я спазват. Затова трябва да им 
помогнем и да им дадем възможност да избягат от тази трудност. 

И за да премахнем веднага всяко колебание, казвам, че всички клетви, които не 
са законни и не са правилно положени, тъй като нямат никакво значение за Бога, трябва 
да се смятат за нищожни (виж Calv. ad Council. Trident.). Защото ако в човешките 
договори обвързващи са само онези обещания, в които другата страна желае да сме 
обвързани, нелепо е да казваме, че сме задължени да вършим неща, които Бог въобще 
не изисква от нас, особено след като нашите дела могат да бъдат праведни само когато 
са угодни на Бога и имат свидетелството на нашата съвест, че наистина са Му угодни. 



Защото винаги остава непроменимо, че „което не е от убеждение е грях” (Рим. 14:23). С 
това Павел казва, че всяко дело предприето в съмнение е порочно, тъй като в корена на 
всички добри дела лежи вяра, която ни дава увереност, че те са приемливи за Бога. 
Следователно, ако християните не могат да предприемат нищо без тази увереност, дори 
ако са предприели нещо безразсъдно поради невежество, не могат ли след това да бъдат 
освободени и да се оттеглят от заблудата си? Тъй като безразсъдните клетви са точно 
такива, те не само не налагат задължение, но задължително трябва да бъдат отречени. 
Не е ли така, че ако те не само нямат никаква стойност в Божия поглед, но дори са 
мерзост, както вече показахме? Няма нужда да продължаваме да обсъждаме предмет, 
който няма нужда от разискване. За да успокоим благочестивата съвест и да я 
освободим от всяко съмнение, този аргумент ми изглежда достатъчен, а именно, че 
всички дела, които не произтичат от сигурен извор и не са насочени за правилната цел, 
са порицани от Бога, и то са порицани така, че Той както ни забранява да ги започваме, 
така ни забранява и да продължаваме в тях. От това следва, че клетвите наложени от 
заблуда и суеверие нямат тежест пред Бога и трябва да бъдат изоставени от нас. 

21. За нарушаването на монашеските клетви 

Който разбира това решение, има оръдията да отхвърли клеветите на 
нечестивите против онези, които се оттеглят от монашеството за да се изхранват с 
честен труд. Те биват жестоко обвинявани в клетвопрестъпничество, че са нарушили 
вярата си, защото са разрушили връзката (смятана от всички са ненарушима), с която са 
се обвързали към Бога и Църквата. Но аз казвам, първо, няма връзка, когато това, което 
човекът потвърждава, Бог отменя; и второ, дори да приемем, че те са били обвързани, 
когато са оставали вплетени в невежество и заблуда, сега, след като са просветени чрез 
познанието за истината, твърдя, че в същото време са свободни чрез Христовата 
благодат. Защото ако действието на Христовия кръст е такова, че ни освобождава от 
проклятието на Божия Закон, в което сме били вързани, колко повече трябва да ни 
освободи от чужди вериги, които не са нищо друго освен лукавите мрежи на Сатана? 
Следователно не може да има съмнение, че всички, които Христос огрява със 
светлината на Благовестието, са свободни от примките, в които са били хванати поради 
суеверие. 

В същото време те имат друга защита, ако не са способни на безбрачие. Защото 
ако невъзможната клетва е сигурна погибел за душата, която Бог желае да бъде 
спасена, а не погубена, от това следва, че по никакъв начин клетвата не трябва да бъде 
спазвана. Дори аз да замълча, това съвсем ясно ще се заявява от това, което вече 
показахме, и от опит се вижда, колко невъзможна е клетвата за въздържание за онези, 
които не са го получили като специален дар; докато съвсем не е неизвестно нещо 
голямото неприличие, с което почти всички манастири изобилстват. Дори някои да 
изглеждат по-благоприлични и въздържани, те обаче не са целомъдрени. Грехът на 
нечистотата ги подтиква и се прокрадва в тях. Така Бог чрез страшни примери наказва 
безочието на хората, когато без да се съобразяват със своята немощ, те противно на 
природата се преструват на това, което им е отказано, и като презират решенията, които 
Бог е поставил в ръцете им, са уверени в своята способност да победят болестта на 
невъздържанието чрез твърдоглаво упорство. Защото какво иначе можем да го наречем, 
когато човек, увещаван в нуждата от брака и решението, което Господ е дал в него, не 
само го презира, но и се обвързва с клетва да го презира? 

  



Глава Четиринадесета 

14. ЗА ТАЙНСТВАТА. 

Тази глава се състои от две главни части: 

I. За тайнствата въобще. Обобщение на учението, р. 1-6. 
Трябва да се пазим срещу два вида противници, а именно, 
които подценяват силата на тайнствата, р. 7-13; и които 
приписват твърде много на тайнствата, р. 14-17.  

II. За тайнствата конкретно, в Стария и в Новия Завет техният 
обхват и значение. Опровержение на онези, които имат 
твърде високо или твърде ниско мнение за тайнствата.  

Раздели. 

1. За тайнствата въобще. Определение за тайнство.  
2. Значението на думата „тайнство.”  
3. Обяснение на определението. Защо Бог подпечатва Своите обещания към нас 

чрез тайнства.  
4. Словото, което трябва да придружава белега, за да бъде тайнството завършено.  
5. Заблудата на онези, които се опитват да отделят словото, или Божието 

обещание, от белега.  
6. Защо тайнствата биват наричани Белези на Завета.  
7. Те са такива белези дори когато нечестивите ги приемат, но са белези на 

благодат само за вярващите.  
8. Отговори на възражения против този възглед.  
9. В тайнствата няма тайнствена стойност. Цялата им полезност зависи от 

вътрешното действие на Духа.  
10. Отговори на възражения. Пример чрез сравнение.  
11. За нарастването на вярата чрез проповядването на Словото.  
12. По какъв начин и доколко тайнствата са потвърждение на нашата вяра.  
13. Някои смятат тайнствата за обикновени външни белези. Опровержение на този 

възглед.  
14. Някои приписват твърде много на тайнствата. Опровержение.  
15. Опровержение потвърдено чрез цитат от Августин.  
16. По-подробно обяснение на горните възгледи.  
17. Същността на тайнството присъства винаги, когато тайнството бива отслужвано 

правилно.  
18. Разширеният смисъл на понятието „тайнство.”  
19. Обичайните тайнства в Църквата. Колко са необходими.  
20. Тайнствата на Стария и на Новия Завет. Целта и при двата завета е една и съща, 

а именно, да ни водят към Христос.  
21. Това се вижда в Тайнствата в Стария Завет.  
22. Вижда се също и в Тайнствата в Новия Завет.  
23. Нечестивото учение на схоластиците относно разликата между Стария и Новия 

Завет.  
24. Отговор на схоластическо възражение.  
25. Отговор на друго възражение.  



26. Тайнствата в Новия Завет понякога са прекомерно възхвалявани от ранните 
теолози. Обяснение на казаното от тях.  

(Обяснение на думата „тайнство”: тайнствата са белези на Божиите завети, 
1-6) 
1. Определение 

Заедно с проповядването на Благовестието имаме и друга помощ за нашата вяра 
в тайнствата, по отношение на които сме силно загрижени да представим някакво 
сигурно учение, което ни осведомява и относно целта, с която са били постановени, и 
за тяхната настояща употреба. 

Първо, трябва да разберем какво е тайнство. Според мен едно просто и уместно 
определение е, че това е външен белег, чрез който Господ подпечатва в нашата съвест 
Своите обещания за благоволение към нас, за да ни подсили в слабостта на нашата 
вяра, а ние от своя страна засвидетелстваме нашата вярност към Него, както пред Него 
самия, така и пред ангелите и хората. Можем също да дадем по-кратко определение 
като го наречем свидетелство за Божието благоволение към нас, потвърдено от външен 
белег, със съответно засвидетелстване на нашата вяра към Него. Можете да изберете 
някое от тези определения, които по своето значение не се различават от това на 
Августин, което определя тайнството като видим белег на свято нещо, или видима 
форма на невидима благодат, но не съдържа по-добро или по-сигурно обяснение. Тъй 
като неговата краткост го прави малко неясно и с това заблуждава по-неграмотните, аз 
исках да премахна всякакво съмнение и да направя определението по-пълно като го 
направя по-подробно. 

2. Думата „тайнство”2 

Причината древните да използват понятието в този смисъл не е неизвестна. 
Древният преводач, когато е искал да преведе гръцкото понятие μυστηριον на 
латински, особено когато е използвано за божествените неща, е използвал думата 
sacramentum. Така в Ефесяни, „Като ни е открил тайната (sacramentum) на волята Си”; 
и отново, „понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена 
заради вас, че по откровение ми стана известна тайната (sacramentum)” (Еф. 1:9; 3:2). В 
Колосяни, „Тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на 
Неговите светии, на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците 
богатството на славата на тази тайна (sacramentum)” (Кол. 1:26-27). Също в Първото 
послание към Тимотей, „И без противоречие, велика е тайната (sacramentum) на 
благочестието: Бог беше изявен в плът” (1 Тим. 3:16). Той не е искал да използва 
думата arcanum (тайна), за да не би думата да изглежда недостойна за нещото, което се 
има предвид. Затова, когато нещото е свято и тайно, той използва думата sacramentum. 
Именно в този смисъл тя често се среща в църковните автори. И е добре известно, че 
това, което латинците са наричали sacramentum, гърците са наричали μυστηρια 
(тайнства). Еднаквостта на значението премахва всеки спор. Затова това понятия се 
прилага за онези белези, които дават величествено представяне на духовните и 
възвишени неща. Това също е отбелязано от Августин, „Досадно е да беседваме върху 

                                                            
2 Тук Калвин коментира значението на латинската дума за „тайнство” – sacramentum – тъй като тя се 
различава по значение от думата в гръцкия оригинал. Българската дума „тайнство” е по-близо по 
значение до гръцкия оригинал. Бел. прев. 



разнообразието от белези; онези, които са свързани с божествените неща, се наричат 
тайнства” (August. Ep. 5 ad Marcell.). 

3. Слово и белег 

От определението, което дадохме, осъзнаваме, че никога няма тайнство без 
предхождащо обещание, като тайнството се дава като допълнение с цел да потвърди и 
запечата обещанието и да даде по-добро свидетелство, или в известен смисъл да го 
потвърди. По този начин Бог се справя първо с нашето невежество и леност, и второ с 
нашата немощ; и все пак, за да бъдем точни, с това Той не толкова потвърждава Своето 
Слово, колкото ни утвърждава във вярата ни в него. Защото сама по себе си Божията 
истина е достатъчно непоклатима и сигурна и не може да получи по-добро 
потвърждение от никое друго място освен от самата себе си. Но тъй като нашата вяра е 
немощна и слаба, така че ако не е подкрепяна от всички страни и поддържана чрез 
всякакви средства, тя незабавно бива разтърсена и тласкана насам натам, колебае се и 
дори отпада. И наистина тук нашият Господ с безгранична снизходителност така се 
съобразява с нашите способности, че като вижда как от нашето животинско естество 
ние винаги пълзим по земята и се прилепяме към плътта, без да мислим за това, което е 
духовно и без дори да имаме представа за него, Той не се колебае чрез тези земни 
белези да ни води към Себе Си, и дори в плътта да изявява огледало за духовни 
благословения. Защото както Йоан Златоуст казва (Hom. 60, ad Popul.), „Ако бяхме 
безтелесни, щеше да ни даде тези неща в гола и безтелесна форма. Но тъй като нашите 
души са вградени в тела, Той предава духовните неща чрез видими неща. Не че 
качествата, които са ни представени в тайнствата, са присъщи на естеството на нещата, 
но Бог им дава това значение.” 

4. Словото трябва да обяснява белега 

Това обикновено се изразява като се казва, че тайнството се състои от словото и 
от външния белег. Под „слово” не трябва да разбираме думи, които измърморени без 
смисъл и без вяра, само чрез звука си, като магическо заклинание, имат действието да 
освещават белега, а слово, което като се проповядва, ни прави да разбираме какво 
означава видимият белег. 

Следователно това, което често се прави под тиранията на Папата, е изпълнено с 
голямо омърсяване на тайнството, защото те смятат за достатъчно свещеникът да 
измърмори формулата на освещаване, докато хората гледат глупаво, без да разбират. Та 
дори това се прави с изричната цел да се попречи на каквото и да е наставление да 
достигне до хората: защото всичко се говори на латински към неграмотни слушатели. 
След това суеверието се довежда до такива висоти, че се смята, че освещаването не е 
надлежно изпълнено, ако не е направено с тихо мънкане, което малцина могат да чуят. 

Учението на Августин относно словото на тайнството е много различно от това. 
„Нека към белега да се добави словото, и ще стане тайнство. Защото откъде може да 
има толкова сила във водата да докосне тялото и да очисти сърцето, ако не е чрез 
действието на словото, и то не защото е казано, а защото е повярвано? Защото дори в 
словото краткотрайният звук е едно нещо, а вечната сила друго. Това е словото на 
вярата, което ние проповядваме, казва Апостолът (Рим. 10:8). Затова в Деяния на 
апостолите имаме изразите, ‘Очисти сърцата им чрез вяра’ (Деян 15:9). И апостол 
Петър казва, ‘Която в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на 



плътската нечистота, а позивът към Бога на чиста съвест)’ (1 Пет. 3:21). ‘Това е словото 
на вярата, което проповядваме’: чрез което слово несъмнено и кръщението се освещава, 
за да има способността да очиства” (August. Hom. in Joann. 13). 

Виждате как той изисква проповядване, за да се произведе вяра. И няма нужда 
да се трудим да докажем това, тъй като няма ни най-малко място за съмнение какво 
Христос направи и ни заповяда на правим, което апостолите следваха и което по-
чистата Църква е спазвала. Та дори е известно, че от самото създание на света, винаги 
когато Бог даваше белег на святите патриарси, той неразделно биваше свързан с 
учение, без което нашите възприятия биха се взирали объркано в някакъв предмет без 
никакво значение. Следователно, когато чуем да се споменава за словото на 
тайнството, нека да разбираме обещанието, което прогласено на глас от служителя води 
хората към това, към което белегът ни насочва и води. 

5. Тайнствата като печати 

Нито трябва да слушаме онези, които се противят на този възглед чрез една 
дилема, която е хитра, но не и основателна. Те твърдят следното: Ние или знаем, че 
Божието слово, което предхожда тайнството, е истинната Божия воля, или не го знаем. 
Ако го знаем, не научаваме нищо ново от тайнството, което следва. Ако не го знаем, не 
можем да го научим от тайнството, чието действие зависи от словото. Нашият кратък 
отговор е: Печатите, които се слагат на грамоти и други обществени документи, са 
нищо сами по себе си, и не биха имали никакъв смисъл, ако на листа не е написано 
нищо, но това не пречи да подпечатват и да потвърждават, когато бъдат добавени към 
някакъв текст. Не може да се твърди, че това сравнение е наша нова измислица, тъй 
като самият Павел я използва, наричайки обрязването „печат” (Рим. 4:11), където 
изрично твърди, че обрязването на Авраам не е за оправдание, а за свидетелство на 
завета, чрез вярата на който преди това е бил оправдан. И моля ви се, може ли някой да 
бъде възмутен, когато ние поучаваме, че обещанието се подпечатва чрез тайнството, 
тъй като от самите обещания е явно, че едно обещание потвърждава друго? Колкото по-
ясно е свидетелството, толкова по-подходящо е за подкрепа на нашата вяра. Но 
обещанията носят със себе си най-ясните обещания, и когато бъдат сравнени със 
Словото, имат тази особеност, че представят обещанията в жива форма, като 
нарисувани на картина. Не трябва да се трогваме и от възражението, основано върху 
разграничението между тайнствата и печатите на документи, а именно, че тъй като и 
двете се състоят от материални елементи от този свят, първото не може да е достатъчно 
или уместно за да подпечата Божиите обещания, които са духовни и вечни, макар и 
второто да може да се използва да подпечатва княжески укази относно преходни и 
тленни неща. Но когато тайнствата биват представени пред очите на вярващия, той не 
се спира пред материалната гледка, а чрез стъпките на аналогия, които показах, се 
издига с благочестиво съзерцание към върховните тайни, които лежат скрити в 
тайнствата. 

6. Тайнствата като белези на завет 

Както Господ нарича Своите обещания „завети” (Бит. 6:18; 9:9; 17:2) и 
тайнствата „белези на заветите,” нещо подобно може да се извлече от човешките 
завети. Какво може да направи заколването на прасе, ако не се вмъкнат думи или по-
скоро ако преди това не са произнесени думи? Свинете често биват колени без някакво 
присъщо или окултно тайнство. Какво може да се спечели от залагането на дясната 



ръка, когато ръцете често действат заедно в битката? Но когато има предхождащи 
думи, тогава чрез такива символи на заветно действие се дава ратификация на законите, 
макар и преди това да са били изразени, възприети и въведени чрез думи. 
Следователно, тайнствата са действия, които утвърждават нашата вяра в Божието 
Слово; и тъй като ние сме плътски, те биват изявени с материални предмети, за да ни 
наставляват според нашата леност и способности, точно както детегледачките водят 
децата за ръка. И затова Августин нарича тайнството „видимо слово” (August. In Joann. 
Hom. 89), защото то представя Божиите обещания като на картина и ги поставя пред 
нашия поглед в образен материален вид (August. cont. Faust. Lib. 19). 

Можем да се позовем на други сравнения, чрез които тайнствата биват 
обозначени по-ясно, както когато са наречени стълбове на нашата вяра. Защото както 
сградата стои и се опира на своята основа, и все пак е по-стабилна, когато е подкрепена 
от колони, така вярата се обляга на Божието Слово като нейна истинска основа, и все 
пак се обляга по-здраво, когато се добавят тайнствата, сякаш лежи върху колони. Или 
можем да ги наречем огледала, в които можем да съзерцаваме богатството на 
благодатта, която Бог ни дава. Защото както казахме, тогава Той изявява Себе Си на нас 
дотолкова, доколкото нашата тъпота може да ни даде способност да Го схванем, и ни 
засвидетелства Своя любов и доброта по-изразително, отколкото в слово. 

(Те утвърждават вярата не сами по себе си, а като действие на Святия Дух и 
в съдействие със Словото; и са отличителни белези на нашата вяра пред хората, 7-
13) 
7. Приемането на тайнствата от нечестивите не е доказателство против тяхната 
важност 

Неразумно е да се спори, че тайнствата не са изявления на Божията благодат към 
нас, защото се отслужват и на нечестивите, които обаче не само не опитват Бога като 
по-благосклонен към тях, а си навличат по-голямо осъждение. По същата логика 
Благовестието не е изява на Божията благодат, защото бива отхвърлено от мнозина, 
които го чуят; нито самият Христос е изява на благодат, защото от мнозината, които са 
Го видели и познали, много малко са Го приели. 

Нещо подобно може да се види в официалните документи. Голяма част от 
хората осмиват и подиграват удостоверяващия печат, макар да знаят, че той е 
използван от техния владетел за да потвърди своята воля; други го потъпкват, като че 
ли не се отнася за тях; други дори често го проклинат; така че като виждаме, че 
положението на двете неща е едно и също, трябва още по-охотно да се приеме 
уместността на сравнението, което направих по-горе. 

И така, сигурно е, че Господ ни дава Своята милост и залог за Своята благодат и 
в Своето свято Слово, и в тайнствата; но това не се схваща освен от онези, които 
приемат Словото и тайнствата с твърда вяра; по същия начин както Христос, макар и да 
е даден и издигнат за спасението на всички, не е признат и приет от всички. Августин, 
когато иска да покаже това, казва, че словото действа в тайнството не защото е 
изговорено, а защото е повярвано. 

Затова като говори към вярващите Павел включва общението с Христос в 
тайнствата, както когато казва, „Всички вие, които сте се кръстили в Христос, с 
Христос сте се облекли” (Гал. 3:27). Отново, „Кръстихме се с един Дух в едно тяло” (1 



Кор. 12:13). Но когато говори за неправилната употреба на тайнствата, той не им 
приписва нищо повече от мъртви празни образи; като с това показва, че колкото и чрез 
своята извратеност нечестивите и лицемерите да потискат, или скриват, или възпират 
действието на Божията благодат в тайнствата, това не пречи на тайнствата, винаги 
когато е угодно на Бога, да дават истинско свидетелство за общение с Христос, нито 
пречи на тях да изявяват или на Святия Дух да изпълни нещото, което обещават. Така 
заключаваме, че тайнствата правилно са наречени свидетелства за Божията благодат и 
печати на благоволението, което Бог има към нас. Като подпечатват благодатта, те 
поддържат, подхранват, утвърждават и увеличават нашата вяра. 

Възраженията обикновено повдигани против този възглед са лекомислени и 
слаби. Те казват, че ако е добра, нашата вяра не може да бъде направена по-добра; 
защото няма вяра освен онази, която се обляга непоколебимо, твърдо и неделимо върху 
Божията милост. Би било по-добре за възразяващите да се молят заедно с апостолите, 
„Господи, придай на вярата ни” (Лука 17:5), отколкото уверено да настояват за 
съвършенство на вярата, което никой от човешките синове никога не е постигнал, нито 
някога ще постигне в този живот. 

Нека да обяснят каква точно е вярата на човека, който казва, „Вярвам, Господи; 
помогни на моето неверие” (Марк 9:24). Тази вяра, макар и само започната, беше добра, 
и чрез премахване на неверието можеше да стане и по-добра. Но няма по-добър 
аргумент за тяхното опровергаване от тяхната собствена съвест. Защото ако се 
признават за грешници (те не могат да отрекат това, независимо дали го искат), тогава 
те неизбежно трябва да припишат това свое качество на несъвършенството на своята 
вяра. 

8. До каква степен можем да говорим за утвърждаване на вярата чрез 
тайнствата? 

Но Филип, казват те, отговори на скопеца, който искаше да се кръсти, „Ако 
вярваш от все сърце, можеш” (Деян. 8:37). Какъв е смисълът от потвърждението на 
кръщението, когато вярата изпълва цялото сърце? Аз от своя страна ги питам: Дали не 
усещат, че една голяма част от тяхното сърце е лишена от вяра; не виждат ново 
добавяне на вяра всеки ден? Някой си се хвали, че до старостта си все се е учел. Тогава 
ние християните сме тройно нещастни, ако остареем без да постигнем никакъв 
напредък, след като вярата ни трябва да нараства във всеки период от нашия живот, 
докато израсне в съвършен човек (Еф. 4:13). Следователно в този цитат да вярваш от 
все сърце не е да вярваш съвършено в Христос, а само да Го приемеш искрено със 
сърце и душа; не да бъдеш изпълнен с Него, а с пламенна ревност да гладуваш и да 
жадуваш и да въздишаш по Него. В Писанието е обичайно да се казва, че нещо се прави 
от все сърце, когато се прави искрено и сърдечно. Такива са следните текстове: „От все 
сърце Те потърсих” (Пс. 119:10); „Ще те изповядам с цялото си сърце,” и т.н. По същия 
начин, когато се смъмрят измамниците и заблудителите, се казва, „с ласкателни устни 
говорят от двулично сърце” (Пс. 12:2). 

След това противниците добавят: „Ако вярата се увеличава чрез тайнствата, 
Святият Дух е даден напразно, тъй като Неговото служение е за започва, поддържа и 
усъвършенства нашата вяра.” Наистина признавам, че вярата по същество и изцяло е 
действие на Святия Дух, Който ни просвещава да познаем Бога и богатствата на 
Неговата благодат, и без Чието освещение нашият ум е толкова сляп, че не може да 



види нищо, толкова глупав, че няма никакъв усет за духовните неща. Но в едно Божие 
благословение, което те прогласяват, ние изброяваме три. Защото първо, Господ ни учи 
и обучава чрез Своето Слово; второ, утвърждава ни чрез Своите тайнства; накрая, 
освещава ума ни чрез светлината на Своя Святи Дух и отваря врата към нашите сърца 
за Своето Слово и тайнства, които иначе само биха удряли ушите ни и падали върху 
погледа ни, но по никакъв начин не биха ни засегнали вътрешно. 

9. Святият Дух в тайнствата 

И така, относно увеличаването и утвърждаването на вярата, бих искал да 
напомня на читателя (макар да смятам, че вече съм го изразил с недвусмислени думи), 
че като приписвам това служение на тайнствата, аз не смятам, че вътре в тях има 
постоянно присъстващо тайно действие, чрез което те от сами себе си насърчават или 
усилват вярата, а го правя защото нашият Господ ги е учредил с изричната цел да 
помагат за установяване и увеличаване на нашата вяра. 

Тайнствата изпълняват надлежно своето служение само когато са придружени 
от Духа, вътрешният Учител, Чиято сила единствена прониква в сърцето, разбужда 
чувствата и осигурява достъп за тайнствата в нашите души. Ако Го няма, тайнствата 
нямат повече полза за нас от слънчевата светлина върху очите на слепите, или звуците 
произнесени в ушите на глухите. Затова, когато разпределям ролите между духа и 
тайнствата, аз приписвам цялата сила на Него, а на тях оставям само едно служение; 
без действието на Духа това служение е празно и произволно, но когато Той действа 
вътре в нас и упражнява Своята сила, то е изпълнено със сила. 

Сега е ясно по какъв начин според този възглед благочестивият ум бива 
утвърждаван във вярата чрез тайнствата, а именно, по същия начин, по който 
светлината на слънцето се вижда чрез окото, и звука на гласа се чува чрез ухото; окото 
никак няма да бъде засегнато от светлината, ако няма зеница, върху която светлината 
да падне; нито ухото може да бъде достигнато от някакъв звук, колкото и силен да е 
той, ако по естество не е направено да чува. Но ако е вярно, както беше обяснено, че 
зрителната способност на окото му дава възможност да види светлината, и слуховата 
способност да ухото му дава възможност да схване гласа, и че в нашите сърца 
действието на Святия Дух е да започва, поддържа, подхранва и утвърждава вярата, 
тогава следва, че тайнствата не носят никаква полза без силата на Святия Дух; и че все 
пак в сърцата, които преди това са научени от този Наставник, няма нищо, което да 
попречи на тайнствата да усилят и увеличат вярата. Има само тази разлика, че 
способността за виждане и чуване са по естество вложени в окото и ухото; докато 
Христос действа в нашите умове отвъд мярката на естеството, чрез специална благодат. 

10. Пример от човешката логика 

По същия начин се справяме с определени възражения, които безпокоят някои 
неспокойни умове. Ако приписваме увеличаване или утвърждаване на вярата на 
творения, това е несправедливо спрямо Божия Дух, Който единствен трябва да се смята 
за начинател на вярата. Но ние не Го лишаваме от заслугата да утвърждава и увеличава 
вярата; по-скоро ние твърдим, че това, което утвърждава и увеличава вярата, не е нищо 
друго освен приготвяне на нашите умове от Неговото вътрешно просвещение, за да 
получим онова утвърждаване, което е представено в тайнствата. 



Но ако предметът е все още неясен, ще стане ясен чрез следното сравнение: Ако 
започнете да убеждавате чрез думи някой човек да направи нещо, ще мислите за всички 
аргументи, чрез които той може да бъде доведен до вашия възглед и в известен смисъл 
принуден да послужи на вашите цели. Но нищо не може да се спечели, ако самият 
човек не притежава ясна и точна преценка, чрез която да е способен да прецени 
стойността на вашите аргументи; нещо повече, ако не е схватлив и готов да слуша 
поучение; накрая, ако няма такава представа за вашата вяра и благоразумие, че по 
някакъв начин да бъде предразположен във ваша полза и да се осигури съгласието му. 
Защото има много упорити духове, които не се пречупват от никакви аргументи; и 
където вярата е под подозрение, или авторитетът е под осъждение, не може да се 
постигне напредък дори с възприемчивите. От друга страна, когато съществуват 
обратните чувства, следствието ще бъде, че човекът, с когото беседвате, ще се съгласи 
със същите съвети, които иначе би осмивал. Това действие се извършва в нас чрез 
Духа. За да не може словото напразно да пада върху ушите ни или тайнствата напразно 
да бъдат представяни пред очите ни, Той ни показва, че Бог ни говори, смекчава 
нашите закоравели сърца и ги приспособява към дължимото към Неговото Слово 
покорство; накратко, предава тези външни думи и тайнства от ушите към душата. 

Следователно, и словото, и тайнствата утвърждават нашата вяра, довеждайки 
пред нашия поглед добрите намерения на нашия небесен Баща, от познанието за които 
зависи цялата увереност на нашата вяра, и чрез които се увеличава нейната сила; и 
Духът също утвърждава нашата вяра, когато я прави действителна, като изписва тази 
увереност в нашите умове. В същото време е лесно за Бащата на светлините, по същия 
начин както осветява телесното око чрез слънчевите лъчи, да освети умовете ни чрез 
тайнствата, нещо като посредническа светлина. 

11. Словото и тайнството работят заедно в утвърждаването на нашата вяра 

Нашият Господ показа, че това качество принадлежи на външното слово, когато 
в притчата го сравни със семе (Мат. 13:4; Лука 8:15). Защото както семето, когато падне 
върху запустена и изоставена част от полето, не може да направи нищо друго освен да 
умре, но когато бъде хвърлено на земя, която е подходящо обработена и подготвена, ще 
даде стократно; така Божието Слово, когато бъде отправено към някой упорит дух, ще 
остане без плод, като хвърлено върху гола пустош, но когато срещне душа, която 
ръката на небесния Дух е покорила, ще бъде най-плодородно. Но ако случаят на семето 
и словото е един и същ, и ако от семето може да израсне и да порасте жито и да израсне 
до зрялост, защо вярата също да не получава своето начало, нарастване и зрялост от 
Словото? 

Двете неща са възхитително обяснени от Павел в различни текстове. Защото 
когато иска да напомни на коринтяните как Бог е дал плод на неговите усилия, той се 
хвали, че има служението на Духа (1 Кор. 2:4); като че ли неговото проповядване е 
неразделно свързано със силата на Святия Дух, като отвътре освещава ума и го 
подтиква. Но в друг текст, когато иска да им напомни каква е силата на словото само по 
себе си, когато е проповядвано от човек, той сравнява служителите със земеделци, 
които след като са упражнили труд и усилия в обработване на земята, няма нищо 
повече, което да могат да направят. Защото от каква полза са орането, сеенето и 
поливането, ако посятото не порасне чрез небесната доброта? Затова той заключава, че 
който сади и полива е нищо, а всичко трябва да се припише на Бога, Който единствен 
прави да расте. Следователно апостолите упражняват силата на Духа в своето 



проповядване, доколкото Бог ги използва като оръдия, които е определил за изявяване 
на Своята духовна благодат. И все пак не трябва да губим от поглед разликата, а да 
помним какво човекът сам по себе си е способен да прави, и какво е присъщо 
единствено на Бога. 

12. Елементите в тайнството имат стойност единствено като Божии 
оръдия 

Тайнствата са утвърждаване на нашата вяра в такъв смисъл, че понякога Господ, 
когато счете за уместно да оттегли нашата увереност за нещата, които е обещал в 
тайнствата, отнема самите тайнства. Когато лишава Адам от дара на безсмъртието, Той 
го изгонва от градината, „за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да 
яде и да живее вечно” (Бит. 3:22). Какво чуваме? Може ли този плод да възстанови 
Адам в безсмъртието, от което той вече е паднал? В никакъв случай. Но това е като да 
каже, „За да не би да се впусне в празна самонадеяност, ако му се позволи да задържи 
символа на Моето обещание, нека да се отнеме това, което може да му даде някаква 
надежда за безсмъртие.” На тази основа, когато апостолът увещава ефесяните да 
помнят, че са били „отделени от Христос, странни на Израилевото гражданство и 
чужденци към заветите на обещанието, без надежда и без Бога на света” (Еф. 2:12), той 
казва, че те не са били участници в обрязването. Така той преобразно показва, че 
всички, които не са получили белега на обещанието, са били изключени от обещанието. 

На другото възражение, а именно, че когато на творенията се приписва толкова 
голяма сила, на тях се придава Божията слава, и следователно Божията слава бива 
ощетена, очевидно е да отговорим, че не приписваме никаква сила на творенията. 
Всичко, което казваме, е, че Бог използва средствата и оръдията, които смята за 
целесъобразни, за да могат всички неща да бъдат подчинени на Неговата слава, тъй 
като Той е Господар и Владетел на всичко. Следователно, както чрез хляб и друга храна 
Той храни нашите тела, и чрез слънцето ни осветява, и чрез огъня дава топлина на 
света, и все пак хлябът, слънцето и огънят са нищо освен като оръдия, чрез които Той 
ни дава Своите благословения; така по същия начин той духовно подхранва нашата 
вяра чрез тайнствата, чието единствено служение е да направят Неговите обещания 
видими за нашите очи, или по-скоро да бъдат залог за Неговите обещания. И тъй като 
относно другите творения, които Божията щедрост и доброта е определила за наша 
употреба, и чрез които Той ни обсипва с даровете на своята доброта, наше задължение 
е да не полагаме никакво упование в тях, нито да им се възхищаваме и да ги 
възхваляваме като причина за нашето благоденствие; така нашата увереност не трябва 
да бъде съсредоточена върху тайнствата, нито трябва да им се предава Божията слава, а 
като гледаме отвъд тях, нашата вяра и признателност трябва да се издигат към Онзи, 
който е Създател на тайнствата и на всички неща. 

13. Думата “sacramentum” 

Няма никаква стойност в аргумента, който някои основават върху самата дума 
sacramentum. Това понятие, казват те, макар да има много значения в известни автори, 
има само едно значение, което важи за белези, а именно, когато се използва като 
официална клетва, която войникът полага пред своя началник при постъпване на 
служба. Чрез тази военна клетва новобранците се задължават да бъдат верни на своя 
началник и дават обет за военната служба; така чрез нашите белези ние признаваме 
Христос за наш началник и заявяваме, че ще служим под Неговото знаме. Те добавят 



сравнения, за да направят нещата по-ясни. Както тогата отличава римляните от 
гърците, които носят наметало; и както различните касти в Рим са се различавали един 
от друг по своите си отличителни белези; например, сенаторите се отличават от 
конниците по пурпурния цвят и сърповидните обувки, а конниците от плебеите по 
пръстена, така и ние носим своите символи, за да се различаваме от светските хора. 

Но е достатъчно ясно от това, което казахме по-горе, че като наричат белезите 
sacramentum, древните въобще не са се съобразявали с употребата на думата от 
латинските автори, а заради удобството са й дали ново значение, просто като средство 
за изразяване на свещени знаци. 

Но ако трябва да спорим по-изтънчено, можем да кажем, че те като че ли дават 
на думата това значение по начин аналогичен на този, по който използват думата 
„вяра” в съвременния смисъл. Защото докато вярата е истинност в изпълняване на 
обещания, те я използват като сигурност или твърда убеденост, която човек има 
относно истината. По този начин, докато тайнството е действие на войника, когато се 
заклева в подчинение на своя началник, те го правят да бъде действие, чрез което 
началникът приема войника в строя. Защото в тайнствата Господ обещава, че ще бъде 
наш Бог, и че ние ще бъдем Негови хора (2 Кор. 6:16; Езек. 37:27). 

Но ние избягваме такива хитрости, тъй като смятам, че сме показали чрез 
аргументи, които са изобилно очевидни, че всичко, което древните писатели са 
възнамерявали, е да покажат, че тайнствата са белези на святи и духовни неща. Ние 
наистина признаваме сравненията, които се извличат от външните предмети (Глава 15, 
р. 1); но не признаваме, че това, което е второстепенно в тайнствата, чрез тях става 
първостепенно, и всъщност дори единствено. Първото нещо е те да допринесат за 
нашата вяра в Бога; второстепенното е да засвидетелстват нашата изповед пред хората. 
Тези сравнения са приложими за второстепенната причина. Затова нека да остане 
сигурно, че тайнствата ще останат мъртви (както видяхме), ако не са помощ за нашата 
вяра и допълнения към учението със същата цел и предназначение. 

(Сами по себе си те не вменяват благодат, но както Словото, представят 
Христос, 14-17) 
14. Заблудата на магическата представа за тайнствата 

От друга страна трябва да се отбележи, че както тези противници осакатяват 
силата и напълно отхвърлят употребата на тайнствата, има и други, които приписват на 
тайнствата някакво тайно качество, за което никъде не се казва да е вложено в тях от 
Бога. С тази заблуда по-простите и невнимателните биват гибелно заблуждавани, 
докато биват учени да търсят Божиите дарове там, където не е възможно да бъдат 
намерени, и постепенно биват отдалечавани от Бога, за да възприемат празна суета 
вместо Неговата истина. Защото всички училища на софистите учат, че тайнствата на 
новия закон, с други думи онези, които сега са в употреба в християнската Църква, 
оправдават и дават благодат, стига ние да не им пречим с препятствието на смъртния 
грях. Невъзможно е да опишем колко смъртоносен и гибелен е този възглед, още 
повече че в продължение на много векове е преобладавал в значителна част от света, за 
голяма загуба на Църквата. Той е очевидно от дявола; защото първо, като обещава 
праведност без вяра, той тика душите право към погибел; второ, като извлича 
източника на праведност от тайнствата, той вплита нещастните умове, които вече сами 
по себе си твърде много са съсредоточени върху земята, в една суеверна представа, 



която ги кара да приемат съзерцаването на някакъв материален предмет, вместо на 
самия Бог. Бих искал да нямаме такъв опит и в двете злини, за да бъде напълно 
излишно да давам подробно доказателство за тях. Защото какво е тайнство приемано 
без вяра, ако не е най-сигурна погибел за Църквата? Защото като виждаме, че не трябва 
да се очаква нищо освен обещанието, а обещанието обявява гняв върху невярващия 
както дава благодат на вярващия, заблуда е да предполагаме, че тайнствата предават 
нещо повече от това, което се дава от Божието Слово и се придобива чрез чиста вяра. 

От това следва и друго нещо, а именно, че увереността за спасение не зависи от 
участието в тайнствата, като че ли в това участие се състои оправданието. То е скрито 
само в Христос и ние знаем, че се предава и чрез проповядването на Благовестието, и 
чрез печата на тайнството, и може да се ползва напълно и без този печат. Толкова 
истинно е това, както заявява Августин, че може да има невидимо освещение без видим 
белег, и от друга страна видим белег без истинско освещение (August. de Quest. Vet. 
Test. Lib. 3). Както той на друго място казва, „Хората обличат Христос понякога до там, 
че да участват в тайнството, а понякога и дотам, че да водят свят живот” (August. de 
Bapt. Cont. Donat. Ca. 24). Първото може да е общо за добрите и за злите, второто е 
характерно за добрите. 

15. Разграничаване между материята и белега 

От това следва разграничението, ако правилно бива разбирано, което Августин 
многократно прави между тайнството и материята на тайнството. Защото той не казва 
просто, че в него се съдържат образът и истината, а че те не са свързани така, че да 
бъдат неразделни, и че в това отношение винаги е необходимо да разграничаваме 
нещото от белега, за да не прехвърляме на едното това, което принадлежи на другото. 

Августин говори за разделянето, когато казва, че единствено в избраните 
тайнствата изпълняват това, което представляват (August. de Bapt. Parvul.). И отново, 
когато говори за евреите, той казва, ”Макар тайнствата да са били общи за всички, 
благодатта не е била обща; а благодатта е силата на тайнствата. Така също купелът на 
новорождението сега е общ за всички, но благодатта, чрез която членовете на Христос 
биват новородени в своята Глава, не е обща за всички” (August. in Ps. 78). Отново, на 
друго място, като говори за Господната вечеря, той казва, „Също в този ден приемаме 
видима храна; но тайнството е едно нещо, а силата на тайнството е друго. Защо 
мнозина участват в олтара и умират, и то умират от участието? Защото дори 
Господната чаша беше отрова за Юда, не защото самата тя е зло, но защото беше 
нечестив, той нечестиво прие това, което е добро” (August. in Joann. Hom. 26). Малко 
след това казва, „Тайнството на това нещо, а именно, на единството на тялото и кръвта 
на Христос, на някои места се приготвя всеки ден, на други на определени периоди на 
Господната маса, в която някои участват за живот, а други за погибел. Но самото нещо, 
от което се прави тайнството, е живот за всички и не е погибел за никой, който участва 
в него.” Преди това казва, „Който е ял, няма да умре, но той трябва да бъде човек, 
който е достигнал до същността на тайнството, а не до видимото тайнство; който яде 
вътрешно, а не външно, който яде със сърцето, а не със зъбите.” Тук навсякъде се казва, 
че тайнството е така отделено от реалността поради недостойнството на участващия, че 
не остава нищо освен празен и безполезен образ. И така, за да нямате белег лишен от 
истина, а белег с истина, Словото, което е включено в него, трябва да бъде прието с 
вяра. Така ползата, която ще придобиете от тайнствата, ще бъде толкова, колкото полза 
имате от общението с Христос. 



16. Тайнствата имат значение за нас чрез вяра в Христос 

Ако това е неясно, защото е кратко, ще го обясня по-подробно. Аз казвам, че 
Христос е същността, или ако искате, веществото на всички тайнства, защото в Него те 
имат цялата си плътност, и без Него не обещават нищо. Затова не трябва да има 
търпимост към заблудата на Петер Ломбард, който изрично ги прави източник на 
праведността и спасението, от които те са само части (Sent. Lib. 4 Dist. 1). Като 
отхвърляме всички други източници на праведност, които човешкият ум измисля, наше 
задължение е да се придържаме единствено към този източник. Следователно, те са 
полезни за нас само дотолкова, доколкото чрез тях ние сме подпомагани в подхранване, 
утвърждаване и увеличаване на истинското познание за Христос, така че и да Го 
притежаваме по-пълно, и да Му се наслаждаваме във всички Негови богатства. Точно 
това става, когато онова, което се дава в тях, бива приемано от нас в истинска вяра. 

Тогава вие ще попитате: Дали чрез своята неблагодарност нечестивите правят 
Божията заповед безплодна и празна? Аз отговарям, че това, което казах, не трябва да 
се разбира така, като че ли силата и истинността на тайнството зависят от състоянието 
или изгодата на онзи, който го приема. Това, което Бог е установил, остава 
непроменимо и запазва своята същност, колкото и да са различни хората; но тъй като 
предлагането е различно от приемането, няма никаква пречка един символ, който е 
осветен чрез Господното Слово, да бъде наистина това, което е казано за него, и да 
запази силата си, макар в същото време да не носи никаква полза за нечестивите и 
безбожните. Този въпрос е добре разрешен от Августин с няколко думи: „Дори вие да 
приемате по плът, то не престава да бъде духовно, но не е духовно за вас” (August. 
Hom. in Joann. 26). 

Но както Августин показва в горните цитати, че тайнството е нещо без никаква 
стойност, ако бъде отделено от своята истина, така когато двете бъдат свързани, той ни 
напомня, че е необходимо да разграничаваме, за да не се съсредоточаваме твърде много 
върху външния белег. „Както е робска слабост да се следва второто и да се объркват 
белезите с нещото, към което сочат, така и да се тълкуват белезите като безполезни е 
извънредна заблуда” (August. de Doct. Christ. Lib. 3 c. 9). Той споменава две грешки, 
които тук трябва да бъдат избягвани; едната е когато приемаме белезите така, като че 
ли са били дадени напразно, и като злонамерено унищожаваме или накърняваме 
тяхното тайнствено значение, им пречим да дадат плод; другата, когато не извисяваме 
умовете си над видимия белег и му приписваме благословения, които ни се дават 
единствено от Христос, и то чрез Святия Дух, Които ни прави съучастници в Христос, 
като външните белези са полезни само ако ни канят при Христос; и когато бъдат 
изкривени за някаква друга цел, цялата им полезност бива унищожена. 

17. Истинското служение на тайнствата 

Затова нека да бъде ясно, че служението на тайнствата не се различава от 
Божието Слово; и то е да представят и да ни предлагат Христос, и в Него съкровищата 
на небесната благодат. Те не дават нищо и не носят никаква полза, ако не са приети с 
вяра, точно както виното и маслото, или спиртното питие, колкото и голямо количество 
да излеете, ще изтекат и изчезнат, ако няма отворен съд да ги поеме. Когато съдът не е 
отворен, колкото и да бъде напръскан отвън, той пак ще остане напълно празен. 



Трябва да внимаваме да не бъдем подвеждани в подобна грешка от думите, 
понякога твърде прекомерни, които древните християнски автори използват за възхвала 
на достойнството на тайнствата. Не трябва да предполагаме, че в тайнствата присъства 
някакво скрито качество, чрез което те сами по себе си ни дават дарбите на Святия Дух, 
както виното се пие от чаша, тъй като единственото служение, което Бог и определя, е 
да свидетелстват и потвърждават благоволението на Господа към нас; и те не са от 
полза, ако не са придружени от Святия Дух, Който отваря умовете и сърцата ни и ни 
прави способни да приемем това свидетелство, в което ясно са изявени различни 
изящни дарове. Защото тайнствата, както преди отбелязахме (Глава 13, р. 6; Глава 14, р. 
6, 7), са за нас това, което посланиците на добри вести са за хората, или гаранциите при 
сключване на договори. Сами по себе си те не дават никаква благодат, но я обявяват и 
изявяват, и както гаранции и залози, потвърждават даровете, които Божията щедрост ни 
е дала. Святият Дух, Когото тайнствата не раздават безразборно на всички, а Когото 
Господ конкретно дава на Своите хора, носи със себе си Божиите дарби, прави път за 
тайнствата и ги прави да принасят плод. 

Но макар да не отричаме, че чрез посредническото действие на Своя Дух Бог 
подкрепя Своята собствена наредба, като не допуска отслужването на тайнствата, които 
е установил, да бъдат безплодни и напразни, все пак ние твърдим, че вътрешната 
благодат на Духа, тъй като се различава от външното отслужване, трябва да бъде 
разглеждана и отчитана отделно. Следователно Бог наистина изпълнява това, което 
обещава и изобразява чрез белези; нито белезите са без последствие, защото те 
доказват, че Той е техният истинен и верен начинател. Единственият въпрос тук е дали 
Господ работи чрез Своята същностна сила (както се нарича), или е изоставил Своето 
действие на външни белези? 

Ние твърдим, че каквито и оръдия да използва, това не отнема нищо от Неговото 
първостепенно действие. В това учение за тайнствата тяхното достойнство бива 
издигнато високо, ясно е показана тяхната употреба, достатъчно е заявена тяхната 
полезност, и във всичко прилежно се поддържа умереност; за да не им се приписва 
нищо, което не трябва да им се приписва, и да не им се отрича нищо, което трябва да 
притежават. В същото време отхвърляме онези измислица, според която причината за 
оправданието и силата на Святия Дух са включени в елементи като съдове и носители, 
и изрично обясняваме специалната сила, която бива пропускана. 

Тук също трябва да отбележим, че това, което служителят изобразява и 
свидетелства като външно действие, Бог изпълнява вътрешно, за да не би това, което 
Бог приписва единствено на Себе Си, да бъде приписано на смъртен човек. Августин 
внимателно отбелязва това: „Как става така, че едновременно Бог и Мойсей освещават? 
Не Мойсей вместо Бога, а Мойсей чрез видими тайнства чрез своето служение, Бог чрез 
невидима благодат чрез Святия Дух. В това се състои целия плод на видимите 
тайнства; защото каква е ползата от тези видими тайнства без онова освещение от 
невидимата благодат?” 

(Широкото приложение на понятието към случаи в Писанието и ограниченото 
приложение за обичайните тайнства на Църквата, 18-20) 
18. Тайнствата в по-широкия смисъл 

Предвид възгледа, който досега възприехме, думата „тайнство” включва като 
цяло всички знаци, които Бог е заповядал на хората да използват, за да ги направи 



сигурни и уверени в истинността на Своите обещания. Той понякога благоволи да ги 
поставя в естествени предмети; а понякога да ги изявява чрез чудеса. 

Имаме пример за първата група в даването на дървото на живота на Адам и Ева 
като залог за безсмъртие, за да се чувстват уверени в обещанието винаги, когато ядат от 
плода. Друг пример е когато даде дъгата в облаците на Ной и неговото потомство като 
залог, че вече никога няма да унищожи земята с потоп. Те бяха като тайнства за Адам и 
Ной; не че дървото можеше да даде на Адам и Ева безсмъртието, което не може да даде 
на самото себе си; или дъгата (която е само отражение на слънчевите лъчи върху 
облаците отсреща) може да има действие на възпиране на водите; но върху себе си 
имаха издълбан белег от Божието Слово, за да бъдат доказателство и печат на Неговия 
завет. Дървото преди това е било дърво, и дъгата е била дъга; но когато са били 
изписани с Божието Слово, им е дадена нова форма; те вече са нещо, което преди това 
не са били. За да не би някой да предположи, че тези неща са казани напразно, дъгата 
дори днес ни е свидетел за завета, който Бог направи с Ной (Калвин за Бит. 9:6). Винаги 
когато гледаме към нея, четем това обещание от Бога, че земята никога вече няма да 
бъде унищожена с потоп. Затова, ако някой философ иска да осмива вярата и спори, че 
разнообразието от цветове възниква естествено от отражението на лъчите от 
отсрещните облаци, нека да признаем факта; но в същото време да осмеем неговата 
глупост, че не признава Бог за Господар и Владетел на природата, Който по 
благоволението Си прави всички елементи да служат за Негова слава. Ако беше 
изписал такива напомняния върху слънцето, звездите, земята и камъните, те всички 
биха били за нас като тайнства. Защо безформеното и сеченото сребро не са с една и 
съща стойност, независимо че са от един метал? Само защото първото няма нищо освен 
собственото си естество, докато второто, изсечено с официален печат, става пари и 
получава нова стойност. И не може ли Господ да изсече Своите творения със Своето 
Слово, та онези неща, които преди са били голи елементи, да станат тайнства? 

За втората група примери са ни дадени когато показа на Авраам огнен пламък в 
димящата пещ (Бит. 15:17), когато покри руното с роса, докато земята остана суха, и 
после когато росата покри земята, докато руното остана недокоснато, за да увери 
Гедеон в победата (Съд. 6:37); също когато направи сянката да се върне назад десет 
степени, за да увери Езекия за неговото възстановяване (4 Царе 20:9; Ис. 38:7). Тези 
неща, които бяха направени за да подпомогнат и утвърдят тяхната вяра, също бяха 
тайнства. 

19. Обичайните тайнства на Църквата 

Но моята настояща цел е да разглеждам конкретно онези тайнства, които Господ 
е благоволил да назначи като обичайни тайнства в Своята Църква, за да възрастява 
Своите поклонници и слуги в една вяра и в изповедта на едната вяра. Защото, да 
използваме думите на Августин, „Хората не могат да се обединят в името на никоя 
религия, била тя истинна или лъжлива, ако не са обединени от някаква обща употреба 
на видими белези или тайнства” (August. cont. Faustum, Lib. 9 c. 11). Нашият най-
милостив Баща, като предвижда тази необходимост, от самото начало заповядва 
определени действия на благочестие на Своите слуги; след това Сатана ги извращава и 
изопачава, като ги насочва към нечестиво и суеверно поклонение. От това следват 
посвещенията на езичниците в техните тайнства, и други изродени ритуали. И все пак, 
колкото и да са пълни със заблуда и суеверия, те в същото време са показател, че хората 
не могат да живеят без такива външни белези на религия. Но тъй като те нито са 



основани върху Божието Слово, нито се отнасят към тази истина, която трябва да бъде 
представяна чрез всички белези, те не са достойни за назоваване, когато споменаваме 
святите символи учредени от Бога, които не са извратени от своята първоначална цел, а 
именно, да бъдат помощни средства за истинското благочестие. 

И те не се състоят от прости знаци, като дъгата и дървото на живота, а от 
церемонии, или (ако предпочитате) белези, които се използват като церемонии. Но тъй 
като, както казахме по-горе, те са свидетелства на благодатта и спасението от Господа, 
така по отношение на нас те са белези на изповед, чрез която ние открито се заклеваме 
в Господното име, задължавайки се да Му бъдем верни. Затова Златоуст някъде умело 
им дава името „завети,” чрез които Бог влиза в завет с нас и ние се задължаваме на свят 
и чист живот, защото тук се поставя взаимно споразумение между нас и Бога. Защото 
Бог в тях обещава да покрие и изличи всяка вина и наказание, които сме си нанесли 
чрез престъпления, и ни примирява със Себе Си в Своя единороден Син; така и ние на 
свой ред се задължаваме чрез тази изповед да следваме благочестие и правда. И от това 
може основателно да се каже, че такива тайнства са церемонии, чрез които Бог 
благоволи да обучава Своите хора, първо за да разбужда, подхранва и да подсилва 
вярата отвътре; и второ, да свидетелства нашата религия на хората вън. 

20. Христос е обещан в старозаветните тайнства 

И така, те са различни в различните времена, според наредбата, която Господ е 
счел за уместна да употреби в изявяването на Себе Си на хората. На Авраам и неговото 
потомство беше заповядано обрязване, а към него след това бяха добавени 
очистванията и жертвите и другите ритуали на Мойсеевия Закон. Това бяха тайнствата 
на евреите до идването на Христос. След като те бяха отменени, бяха учредени двете 
тайнства на Кръщението и Господната вечеря, които християнската Църква сега 
използва. Говоря за онези, които са били наредени за употреба от цялата Църква. 
Защото полагането на ръце, чрез което църковните служители биват посвещавани в 
своето служение, макар да нямам възражение да го нарека тайнство, не мога да го 
наредя сред обичайните тайнства. А по-нататък ще видим какво място трябва да 
отделим на другите неща, които обичайно се наричат тайнства. 

Все пак древните тайнства са имали същото предназначение като нашите, а 
именно, да ни насочват и почти да ни водят за ръка към Христос, или като образи да Го 
представят и издигат за наше познание. Но тъй като вече показахме, че тайнствата са 
нещо като печати за Божиите обещания, нека да държим като най-сигурна истина, че 
никое Божие обещание не е било давано никога на хората освен в Христос, и 
следователно когато те ни напомнят за някое Божие обещание, не неизбежно трябва да 
изявяват Христос. От това следва небесната форма на скинията и поклонението според 
Закона, което беше показано на Мойсей на планината. Има само тази разлика, че докато 
онези показваха сянка на обещания Христос, докато все още Го очакваха, тези са 
свидетелство за Него както вече е дошъл и изявен. 

(Тайнствата на Стария Завет са тясно свързани с тайнствата на Новия, като 
предсказващи пълната изява на Христос, 21-26) 
21. Обрязването, очистванията, жертвите сочат към Христос 

Когато тези неща бъдат обяснени поотделно, ще бъдат много по-ясни. 



Обрязването беше белег, чрез който се напомняше на евреите, че всичко, което 
идва от човешко семе – с други думи, цялото естество на човека – е извратено и 
задължително трябва да бъде отсечено; нещо повече, то беше доказателство и 
напомняне, което да им потвърди обещанието дадено към Авраам за потомство, в което 
всички народи на земята ще се благословят, и от когото те самите трябваше да търсят 
благословение. Това спасително семе, както ни учи Павел (Гал. 5:16), беше Христос, в 
Когото единствено те се надяваха да получат обратно това, което са изгубили в Адам. 
Следователно за тях обрязването беше това, което според Павел беше и за Авраам, а 
именно, белег за правдата от вяра (Рим. 4:11); а именно, печат, чрез който те по-силно 
биват уверявани, че тяхната вяра в очакването на Господа ще бъде приета от Бога за 
правда. Но на друго място (Глава 16, р. 3, 4) ще имаме по-добра възможност да 
последваме сравнението между обрязването и кръщението. 

Техните умивания и очиствания представяха пред погледа им нечистотата, 
оскверняването и омърсяването, с които по естество бяха заразени, и им обещаваха 
друг леген, в който цялата им нечистота да бъде изличена и измита (Евр. 9:10, 14). Този 
леген беше Христос, чрез Чиято кръв като биваме измити (1 Йоан 1:7; Откр. 1:5) 
представяме тази чистота пред Божия поглед, за да покрие Той цялата ни мръсотия. 

Жертвите ги изобличаваха за тяхната неправда и в същото време учеха, че е 
необходимо да се плати някакво удовлетворение за Божията справедливост; и че 
следователно трябва да има първосвещеник, посредник между Бога и хората, за да 
умилостиви Бога чрез проливането на кръв и принасянето на жертва, която може да е 
достатъчна за опрощение на грехове. Първосвещеникът беше Христос: Той проля 
собствената Си кръв, самият Той беше жертва; защото в покорство към бащата принесе 
Себе Си на смърт и чрез това покорство унищожи непокорството, чрез което човекът 
предизвиква Божието негодувание (Фил. 2:8; Рим. 5:19). 

22. Христос е по-пълно изявен в християнските тайнства 

По отношение на нашите тайнства, те ни представят Христос толкова по-ясно, 
колкото по-близо е бил изявен Той на хората, тъй като е бил изявен от Бащата, според 
както е обещал. Защото Кръщението свидетелства, че сме умити и очистени; Вечерята 
на Евхаристията свидетелства, че сме изкупени. Очистването се изобразява чрез вода, 
умилостивението чрез кръв. И двете се намират в Христос, Който, както Йоан казва, 
„дойде чрез водата и кръвта,” тоест да очисти и да изкупи. За това и Божият Дух е 
свидетел. И дори има трима свидетели в едно, водата, Духът и кръвта. Във водата и 
кръвта имаме свидетелство за очистването и изкуплението, но Духът е главният 
свидетел, Който ни дава пълна увереност в това свидетелство. Тази върховна тайна е 
ясно изобразена на кръста на Христос, когато от Неговата свята страна потекоха вода и 
кръв (Йоан 19:34); която поради тази причина Августин правилно нарича извора на 
нашите тайнства (August, Hom. in Joann. 26). 

След малко ще се занимаем с тези в по-големи подробности. Няма съмнение, че 
ако сравнявате време с време, сега благодатта на Духа е по-изобилно изявена. Защото 
това съставлява част от славата на Христовото царство, както разбираме от няколко 
текста, и особено от седмата глава на Йоан. В този смисъл трябва да разбираме думите 
на Павел, че Законът беше „сянка на идещите неща, но тялото е Христово” (Кол. 2:17). 
Неговата цел не е да заяви неефективността на онези изявления на благодатта, в които 
Бог е благоволил да докаже Своята истина на патриарсите, точно както ни я доказва в 



наши дни в Кръщението и Господната вечеря, а да противопостави двете и да ни 
покаже голямата стойност на това, което ни е дадено, за да не може никой да смята за 
странно, че чрез идването на Христос церемониите на Закона бяха отменени. 

23. Прилики и разлики между старите и новите тайнства 

Схоластичната догма (да й хвърлим един бегъл поглед), според която разликата 
между тайнствата на старата и новата наредба е направена толкова голяма, че първата 
не прави нищо освен да покаже сянка на Божията благодат, докато втората 
действително дарява благодатта, трябва да бъде напълно унищожена. Тъй като 
апостолът говори с еднаква почит за едните и за другите, когато казва, че бащите ядоха 
от същата духовна храна, и обяснява, че храната е Христос (1 Кор. 10:3), кой ще си 
позволи да счита за напразен знак това, което даваше на евреите откровение за 
истинското общение с Христос? И самият случай, за който апостолът говори там, 
воюва силно на страната на нашия възглед. Защото за да предпази от уповаване в сухо 
познание за Христос, празна външна показност на християнство и външни ритуали, и с 
това дързост за осъждане на Божиите съдби, той изявява характерните примери за 
Божията строгост при евреите, за да ни даде да разберем, че ако ние се впускаме в 
същите пороци, над нас надвисват същите наказания, които те са понесли. И така, за да 
направи сравнението уместно, е било необходимо да покаже, че няма неравенство 
между нас и тях в онези благословения, в които ни е забранил да се хвалим лъжливо. 
Затова той първо ги прави равни на нас в тайнствата и не ни оставя нито една йота 
предимство, което да ни дава надежди за безнаказаност. Нито можем правилно да 
припишем на нашето кръщение повече, отколкото той на друго място приписва на 
обрязването, когато го нарича печат на правдата от вяра (Рим. 4:11). Следователно това, 
което сега ни е изявено в тайнствата, евреите преди това са получили в своите тайнства, 
а именно, Христос с Неговите духовни богатства. Същото действие, което нашите 
тайнства притежават, те са опитвали в своите тайнства, а именно, че са били печати на 
Божието благоволение към тях по отношение на надеждата на вечното спасение. Ако 
противниците бяха разумни тълкуватели на Посланието към Евреите, нямаше да бъдат 
толкова заблудени, но като четат там, че греховете не се умилостивяват чрез законови 
церемонии, и дори че древните сенки не са били от значение за оправданието, те са 
пропуснали сравнението, което е очертано там, и хващайки се за една единствена 
точка, че сам по себе си Законът не е от полза за спазващите го, са си помислили, че 
това са само образи лишени от истина. Целта на апостола е да покаже, че в 
церемониалния закон няма нищо, докато не дойдем до Христос, от Когото единствено 
зависи цялото действие. 

24. Учението на Павел за стойността на обрязването 

Но те ще стъпят на това, което Павел казва за обрязването на буквата, и ще 
възразят, че то не се цени от Бога; че не носи нищо, че е празно; че такива текстове като 
че ли го поставят далеч под нашето кръщение (ср. Рим. 2:25-29; Гал. 5:6; 6:15; 1 Кор. 
7:19). В никакъв случай. Защото същото нещо може да се каже и за кръщението. 
Всъщност, то е казано; първо от самия Павел, когато показва, че Бог не гледа на 
външното измиване, с което биваме приети във вярата (ср. 1 Кор. 10:5), ако умът не е 
умит отвътре и не поддържа докрай своята чистота; и второ, от Петър, когато заявява, 
че реалността на кръщението се състои не във външното измиване, а в свидетелството 
на добра съвест (1 Пет. 3:21). 



Но изглежда, че в друг текст той говори с най-голямо презрение към 
обрязването от ръце, когато го противопоставя на обрязването от Христос. Отговарям, 
че дори в този текст няма нищо, което да накърнява неговото достойнство. Павел тук 
спори против онези, които настояват на него като задължително, след като е било 
отменено. Затова той увещава вярващите да оставят старите сенки и да се придържат 
към истината. Тези учители, казва той, настояват да обрежат телата ви. Но вие сте били 
духовно обрязани в душа и в тяло. Следователно имате изява на истинското нещо, а 
това е много по-добро от сянката. Но все пак някой е можел да отговори, че образът не 
трябва да бъде презиран само защото имат истинското нещо, тъй като сред бащите 
също беше изобразено това събличане на стария човек, за което той говори, и все пак за 
тях външното обрязване не беше излишно. Той посреща това възражение, когато 
веднага добавя, че колосяните са били погребани с Христос в кръщението (Кол. 2:12), и 
с това показва, че сега кръщението за християните е каквото обрязването е било за 
онези в древността; и че следователно второто не може да се налага на християните без 
да се накърни първото. 

25. Обяснение на новозаветното пренебрежение към юдейските церемонии 

Но има повече трудности в обясняването на текста, който следва, и който по-
горе цитирах, а именно, че всички юдейски церемонии са сянка на идещите неща, но 
тялото е Христово (Кол. 2:17). Но най-трудната точка е която се разглежда в няколко 
глави на Посланието към Евреите, а именно, че кръвта на животни не достига до 
съвестта (Евр. 9:12-13); че Законът е сянка на идещите добрини, но не и самият образ 
на нещата (Евр. 8:4-5; 10:1); че поклонниците под Мойсеевите церемонии не постигат 
никаква степен на съвършенство (Евр. 7:19; 9:9; 10:1), и т.н. Повтарям това, което вече 
намекнах, че Павел не представя церемониите като сенки защото в себе си нямат нищо 
истинно, а защото тяхното съвършенство беше в известен смисъл забавено до 
изявяването на Христос. Отново, твърдя, че думите трябва да се разбират не по 
буквалния си смисъл, а по смисъла на значението. Защото преди Христос да бъде 
изявен в плът, всички белези бяха сенки на Него като отсъстващ, колкото и отвътре Той 
да е упражнявал присъствието на Своята власт и следователно на Своята личност върху 
вярващите. Но най-важното наблюдение е, че във всички тези текстове Павел не говори 
просто, а като беседа. Той спори с лъжеапостоли, които твърдят, че благочестието се 
състои единствено в церемонии, без никаква връзка с Христос; за тяхното 
опровергаване е достатъчно просто да разгледа какво е действието на церемониите 
сами по себе си. Това също е намерението на автора на Посланието към Евреите. 

Затова нека да помним, че той тук говори за церемониите не като взети в 
тяхното истинно и същностно значение, а когато са извратени в лъжливо и порочно 
тълкуване, не за законна употреба, а за суеверна злоупотреба. Тогава чудно ли е ако 
церемониите са лишени от всякаква стойност, когато са отделени от Христос? Всички 
символи стават напразни, ако символизираното нещо бъде отнето. Така Христос, когато 
се обръща към онези, които смятат, че манната е нищо повече от храна за тялото, 
приспособява Своя език към техния изкривен възглед и казва, че им е осигурил по-
добра храна, която храни душите с безсмъртие (Йоан 6:27). 

Но ако искате по-ясно решение, същността се свежда до това: Първо, ако не е 
насочена към Христос, цялата система от церемонии под Мойсеевия Закон е преходна и 
нищожна. Второ, тези церемонии са имали такова отношение към Христос, че тяхното 
изпълнение е било когато Христос е бил изявен в плът. Накрая, при Неговото идване те 



трябва да изчезнат, точно както сянката изчезва в ясната светлина на слънцето. Но сега 
ще бъда кратък по този въпрос, защото отлагам разглеждане докато стигна до мястото, 
където възнамерявам да сравня кръщението с обрязването. 

26. Прилики и разлики: Разграниченията на Августин 

Тези нещастни софисти вероятно се заблуждават поради прекомерните 
хвалебствия относно нашите символи, които се срещат в древните автори; например, 
следния текст от Августин: „Тайнствата на стария Закон само обещаваха Спасител, 
докато нашите дават спасение” (August. Proem. in Ps. 73). Без да осъзнават, че тези и 
подобни речеви похвати са хиперболични, те също са разпространили свои 
хиперболични догми, но в смисъл напълно чужд на древните автори. Защото Августин 
няма предвид нищо повече от това, което казва на друго място, „Тайнствата на 
Мойсеевия Закон предсказваха Христос, нашите Го прогласяват” (Quest. sup. Numer. C. 
33). И отново, „Онези бяха обещания за неща, които ще бъдат изпълнени, тези са знаци 
на изпълненията” (Contra Faustum, Lib. 19 c. 14); сякаш казва: Онези Го изобразяваха 
когато все още Го очакваха, а сега, като е пристигнал, нашите Ги изявяват като 
присъстващ. Нещо повече, по отношение на начина на изобразяване, казва той, както и 
на друго място показва, „Законът и Пророците имаха тайнства предсказващи бъдещо 
нещо, тайнствата на нашето време свидетелстват, че което онова са предсказвали да 
стане, е станало” (Cont. Liter. Petit. Lib. 2 c. 37). В няколко текста той обяснява своите 
възгледи относно реалността и действието, когато казва, „Тайнствата на евреите ляха 
различни в знаците, еднакви в изобразяваното нещо; различни по външен вид, еднакви 
по духовна сила” (Hom. in Joann. 26). И отново, „В различни символи има една и съща 
вяра: тя е в различни символи, както е в различни думи, защото думите променят звука 
според времето, и все пак думите не са нищо друго освен символи. Бащите пиха от 
същото духовно питие, но не от същото телесно питие. Така разбираме, че докато 
вярата остава същата, знаците са различни. Тогава канарата беше Христос; за нас 
Христос е това, което е поставено върху олтара. Като от велико тайнство те пиха от 
водата течаща от скалата; ние вярващите знаем какво пием. Ако гледате на външния 
вид, има разлика; ако гледате на разбираемото значение, те пиха от същото духовно 
питие.” И отново, „В тази тайна тяхната храна и питие са същите като нашите: същи в 
значението, не във формата, защото същият Христос беше изобразен на тях в канарата; 
на нас тук беше изявен в плът” (по Пс. 77). 

Макар че ние признаваме, че и в това отношение има някаква разлика. И двете 
свидетелстват, че бащинската доброта на Бога и дарбите на Духа са ни дадени в 
Христос, но нашите са по-ясни и блестящи. И в двете има изявление на Христос, но в 
нашите то е по-пълно и съвършено, според тази разлика между Стария и Новия Завет, 
за която говорихме по-горе. И това е значението на думите на Августин (когото 
цитираме по-често, тъй като е най-добрият и най-верен свидетел на цялата древност), 
където казва, че след като Христос беше изявен, бяха постановени по-малко на брой 
тайнства, но с по-божествен вид и по-превъзходна сила (De Doct. Christ. Lib. 3; Ep. ad 
Januar.) 

Тук е уместно да напомня на читателя, че цялото дребнаво говорене на 
софистите относно opus operatum  е не само лъжливо, но и противно на самото естество 
на тайнствата, които Бог е определил за да може вярващите, които са лишени и 
нуждаещи се от всякакво добро, да не внасят нищо свое, а просто да просят. От това 



следва, че като ги получават, че не правят нищо, което да заслужава похвала, и че в 
това действие (което за тях е само пасивно) не може да им се припише никакво дело. 

 
  



Глава Петнадесета  

15. ЗА КРЪЩЕНИЕТО. 

Има две части в тази глава: 

I. Разглеждане на двете цели на Кръщението, р. 1-13.  
II. Втората част може да се сведе до четири подчасти:  

1. За употребата на Кръщението, р. 14, 15.  
2. За достойнството или недостойнството на 

служителя, р. 16-18.  
3. За замърсяванията върху това тайнство, р. 19.  
4. На кого принадлежи отслужването, р. 20-22.  

Раздели. 

1. Определение за Кръщение. Неговата главна цел. Това се състои от три неща. 
Първо, да свидетелства за прощението на греховете.  

2. Текстове от Писанието, които доказват прощението на греховете.  
3. Прощение не само на миналите, но и на бъдещите грехове. Това не е насърчение 

за впускане в грях.  
4. Опровержение на онези, които разделят прощението между Кръщението и 

Покаянието.  
5. Второто нещо в Кръщението, а именно, да учи, че ние биваме присадени в 

Христос за умъртвяване и за нов живот.  
6. Третото нещо в кръщението, а именно, да ни учи, че сме съединени в Христос за 

да бъдем съучастници във всички Негови благословения. Второто и третото 
нещо се виждат ясно в кръщението на Йоан и на апостолите.  

7. Същността на кръщението на Йоан и на апостолите.  
8. Опровержение на възражение против това.  
9. Ползите от Кръщението бяха изобразени на Израилтяните чрез минаването през 

Червеното море и облачния стълб.  
10. Възражение на онези, които си въобразяват, че след кръщението има някакво 

съвършено обновяване. Първородната поквара остава и след кръщението. 
Нейното съществуване в децата. След кръщението избраните са праведни в този 
живот единствено чрез вменяване.  

11. Първородната поквара е изпитание за праведните през целия им живот. Това не 
е основание за тях да търсят повод за грях. Те се обхождат по-внимателно и 
предпазливо в Господните пътища.  

12. Проблемът създаден от покварата, показан от примера и свидетелството на 
апостол Павел.  

13. Друга цел на кръщението е да служи като наша изповед за хората.  
14. Втора част на главата. За кръщението като потвърждение на нашата вяра.  
15. Това се вижда от примерите на Корнилий и Павел. За употребата на кръщението 

като изповед на вяра.  
16. Кръщението не бива засегнато от достойнството или недостойнството на 

служителя. Следователно няма нужда от повторно кръщение на онези, които са 
били кръстени под папството.  



17. Няма основание в аргумента, че които са кръстени по този начин, са останали 
много години слепи и невярващи. Божието обещание остава твърдо. Като кани 
евреите на покаяние, Бог не им заповядва да се обрежат отново.  

18. Няма основание да предполагаме, че Павел е кръстил отново някои от учениците 
на Йоан. Йоановото кръщение. Какво означава да се кръщаваме в Христовото 
име.  

19. Замърсяванията въведени в кръщението. Формата на чистото християнско 
кръщение. Въпросът за потапяне или поръсване трябва да остане свободен за 
решаване от хората.  

20. На кого принадлежи отслужването на кръщението. Не на частни индивиди или 
жени, а на църковните служители. Произход на кръщението от частни индивиди 
и жени. Опровержение на аргумент в негова полза.  

21. Опровержение също от Тертулиан и от Епифаний.  
22. Възражение основано върху случая със Сепфора. Отговор. Децата починали 

преди кръщението не са изключени от небето, стига липсата на кръщение да не е 
причинена от небрежност или пренебрежение.  

(Кръщението е белег за нашето прощение, за нашето участие в Христовата 
смърт и възкресение, а също и в Неговите благословения, 1-6) 
1. Значението на кръщението 

Кръщението е начален белег, чрез който биваме приети в общението на 
Църквата, и като сме присадени в Христос, да бъдем смятани за Божии деца. Нещо 
повече, целта, за която Бог го е дал (показах, че тя е обща за всички тайнства), е, първо, 
да помага на нашата вяра в Него, и второ, за да служи за изповед сред хората. Поред ще 
обясним естеството на двете наредби. Кръщението допринася за нашата вяра три неща, 
които трябва да бъдат разгледани отделно. И така, първата цел, с която то е установено 
от Господа, е да бъде белег и свидетелство за нашето очистване, или (за да обясня по-
добре значението на моите думи) е като печат, чрез който Той ни уверява, че всички 
наши грехове са така изтрити, покрити и изличени, че никога няма да застанат пред 
Неговия поглед, никога няма да бъдат споменати, никога няма да бъдат вменени. 
Защото Неговата воля е всички, които са повярвали, да се кръстят за прощаване на 
греховете (Мат. 28:19; Деян. 2:38). 

Следователно онези, които са си мислели, че кръщението не е нищо друго освен 
символ и знак, чрез който ние изповядваме нашата вяра пред хората, както войниците 
засвидетелстват своята професия като носят отличителните знаци на своя началник, не 
са осъзнали кое е главното нещо в кръщението; а то е, че ние трябва да го приемаме 
заедно с обещанието, „Който вярва и се кръсти ще бъде спасен” (Марк 16:16). 

2. Неговата сила не е във водата без Словото 

В този смисъл трябва да се разбира твърдението на Павел, че „Христос възлюби 
Църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване 
чрез Словото” (Еф. 5:25, 26); и отново, „не чрез праведни дела, които ние сме сторили, 
но по Своята милост чрез окъпването, тоест новорождението и обновяването на Святия 
Дух” (Тит 3:5). Петър също казва, че „кръщението сега ни спасява” (1 Пет. 3:21). 

Защото той не иска да намеква, че нашето прощение и спасение са 
усъвършенствани чрез водата, или че водата сама по себе си съдържа силата да 



очиства, новоражда и обновява; нито иска да каже, че тя е причината за спасението, а 
само че в това тайнство се виждат познанието и сигурността на такива дарове. Самите 
думи ясно показват това. Защото Павел свързва словото на живота и водното кръщение, 
сякаш казва, чрез Благовестието се обявява посланието за нашето прощение и 
освещение, чрез кръщението това послание се подпечатва. И Петър незабавно добавя, 
че кръщението е „не измиването на плътската нечистота, а позивът към Бога на чиста 
съвест, който е от вяра.” Дори, единственото очистване, което кръщението ни обещава, 
е чрез поръсването на кръвта на Христос, Който е изобразен във водата от приликата с 
очистване и умиване. Тогава кой може да каже, че ние биваме очиствани от тази вода, 
която определено свидетелства, че истинското и единствено умиване за нас е кръвта на 
Христос? Така че не можем да имаме по-добър аргумент за опровергаване на 
халюцинацията на онези, които приписват всичко на силата на водата, от този, който 
извличаме от самото значение на кръщението, което ни води далеч от видимия елемент, 
който е представен пред очите ни, както и от всички други средства, за да съсредоточи 
умовете ни единствено върху Христос. 

3. Белег за очистване за цял живот! 

Нито трябва да се предполага, че кръщението се дава само по отношение на 
миналото, така че по отношение на новите прегрешения, в които падаме след 
кръщението, да трябва да търсим нови средства за умилостивяване в други така 
наречени тайнства, като че ли силата на кръщението вече не действа. На тази заблуда в 
древни времена се е дължало, че някои са отказвали да бъдат посветени в кръщение, 
докато животът им не е бил в изключителна опасност и поемат последния си дъх, за да 
могат по този начин да получат прошка за цялото си минало. Древните епископи често 
порицават в своите писание тази нелепа предпазливост. Трябва да осъзнаваме, че 
когато и да бъдем кръстени, биваме умити и очистени за цял живот. Затова, колкото и 
често да прегрешаваме, трябва да си припомним нашето кръщение и така да укрепим 
умовете си, за да се чувстваме сигурни и уверени в прощението на греховете. Защото 
макар то да изглежда отминало, след като веднъж е било извършено, то не се отменя от 
последващи грехове. Защото в него ни се дава чистотата на Христос, която винаги е в 
сила и не се унищожава от никакво петно: тя изличава и отмива всичките ни мръсотии. 

Нито трябва от това да си въобразяваме позволение за съгрешаване в бъдеще 
(определено няма нищо, което да одобрява такова безочие), но това учение е 
предназначено само за онези, които като са съгрешили, стенат отегчени и потиснати 
под своите грехове, за да имат с какво да се подкрепяват и утешават, и да не се втурнат 
презглава към отчаяние. Така Павел казва, че Христос е направен умилостивение за нас 
за прощение на миналите грехове (Рим. 3:25). С това той не отрича, че с него се 
придобива постоянно и вечно прощение на греховете до смъртта; той само показва, че 
то е предназначено от Бащата за онези бедни грешници, които наранени от угризение 
на съвестта въздишат за лекар. На тях се дава Божията милост. Онези, които от надежда 
за безнаказаност търсят позволение за грях, само възбуждат Божия гняв и 
справедливост. 

4. Истинското отношение между кръщението и покаянието 

Знам, че е общоприето вярване, че прошката, която при нашето първо 
новорождение получаваме само чрез кръщението, след кръщението се придобива чрез 
разкаянието и ключовете (виж Глава 19, р. 17). Но онези, които вярват в тази 



измислица, се заблуждават като не отчитат, че властта на ключовете, за която те 
говорят, така зависи от кръщението, че по никакъв начин не може да бъде отделена от 
него. Грешникът получава прошка чрез служението на Църквата; с други думи, не без 
проповядването на Благовестието. И от какво естество е това проповядване? Че се 
умити от нашите грехове чрез кръвта на Христос. И какъв е белегът и свидетелството 
на това умиване, ако не е кръщението? Така виждаме, че това прощение се отнася до 
кръщението. 

Тази заблуда произхожда от лъжливото тайнство на разкаянието, за което вече 
споменах. Останалото ще кажа на съответното място. Не е чудно, ако хората, които 
поради тъпотата на умовете си са прекомерно привързани към външните неща, също 
показват тази грешка: ако незадоволени от чистата Божия наредба те въвеждат нови 
средства, измислени от самите тях, като че ли кръщението само по себе си не е 
тайнство на покаяние. Но ако покаянието е препоръчвано през целия живот, силата на 
кръщението трябва да има същата продължителност. Следователно не може да има 
съмнение, че през целия си живот, винаги когато са измъчвани от осъзнаването на 
своите грехове, всички вярващи могат да си припомнят своето кръщение, за да могат с 
това да уверят себе си в онова единствено и вечно прощение, което имаме в кръвта на 
Христос. 

5. Кръщението като белег за умъртвяване и обновление в Христос 

Друга полза от кръщението е, че то ни показва нашето умъртвяване в Христос и 
новият живот в Него. „Не знаете ли,” казва апостолът, „че ние всички, които се 
кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се да участваме в смъртта Му? 
Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт,” за да „ходим в 
нов живот” (Рим. 6:3, 4). С тези думи той не само ни увещава да подражаваме на 
Христос, както ако каже, че биваме увещавани от кръщението да умираме за нашите 
похоти, както Христос умря, и да възкръсваме към праведност, както Той възкръсна; но 
той проследява нещата още по-високо, че Христос чрез кръщението ни е направил 
участници в смъртта Си, като ни е присадил в нея (Рим. 6:5). И както клонката 
придобива съдържание и храна от корена, към който е прикрепена, така онези, които 
приемат кръщението с истинна вяра, истински усещат действието на Христовата смърт 
в умъртвяването на плътта си, и действието на Неговото възкресение в съживяването на 
Духа (Рим. 6:8). Върху това той основава своето увещание, че ако сме християни, 
трябва да сме мъртви към греха и живи към правдата (Рим. 6:11). На друго място 
използва същия аргумент, а именно, че сме обрязани и сме съблекли стария човек, след 
като сме били погребани в Христос чрез кръщението (Кол. 2:11-12). И в този смисъл, в 
текста, който по-горе цитирахме, той го нарича „окъпването на новорождението и 
обновяването на Святия Дух” (Тит 3:5). Имаме обещание, първо, за безплатно 
прощение на греховете и вменяване на правда; и второ, за благодатта на Святия Дух, да 
ни пресъздаде отново за нов живот. 

6. Кръщението като белег за нашето съединяване с Христос 

Последната полза, която нашата вяра получава от кръщението, е, че то ни 
уверява не само че сме присадени в смъртта и живота на Христос, но и сме така 
съединени със самия Христос, че участваме във всички Негови благословения. Защото 
в Своето тяло Той посвети и освети кръщението (Мат. 3:13), за да го споделя с нас като 
най-здрава връзка на съединяване и общение, което е благоволил да установи с нас; и 



от това Павел доказва, че Божии синове, от факта, че сме облекли Христос в 
кръщението (Гал. 3:26-27). Така виждаме изпълнението на нашето кръщение в Христос, 
Когото поради тази причина наричаме истинската цел на кръщението. Затова не е 
странно, че за апостолите се казва, че са кръщавали в името на Христос, макар да им 
беше заповядано да кръщават също в името на Бащата и на Духа (Деян. 8:16; 19:5; Мат. 
28:19). Защото всички Божии дарове давани в кръщението се намират единствено в 
Христос. И все пак който кръщава в Христос неизбежно призовава името на Бащата и 
на Духа. Ние сме изчистени чрез Неговата кръв само защото в Своята несравнима 
милост нашият благодатен Баща, желаейки да ни приеме в благоволение, Го е назначил 
Посредник за да извърши нашето примирение с Него самия. Единствено от Неговата 
смърт и възкресение придобиваме новорождение, когато осветени от Неговия Дух сме 
изпълнени с ново и духовно естество. Така придобиваме, и по този начин ясно 
разпознаваме в Бащата причината, в Сина същността и в Духа действието на нашето 
очистване и новорождение. Така първо Йоан, а след това и апостолите кръщаваха 
кръщение на покаяние за прощение на греховете (Мат. 3:6, 11; Лука 3:16; Йоан 3:23; 
4:1; Деян. 2:38-41), разбирайки под думата „покаяние” новорождението, а под 
„прощение на греховете” очистване. 

(Йоановото кръщение не е различно от това на апостолите: неговото значение 
е символизирано на израилтяните в изхода, 7-9) 
7. Йоановото кръщение и християнското кръщение 

Така става съвършено сигурно, че Йоановото служение беше същото, което след 
това беше възложено на апостолите. Защото различните ръце, чрез които кръщението 
бива отслужвано, не го правят различно кръщение, а еднаквостта на учението доказва 
еднаквостта на кръщението. Йоан и апостолите следват едно и също учение. Всички 
кръщават за покаяние, за прощение на греховете, в името на Христос, от Когото идват 
покаянието и прощението на греховете. Йоан сочи към Него като Божието Агне, което 
отнема греховете на света (Йоан 1:29), и така Го описва като жертвата, приета от 
Бащата, умилостивение за правдата и начинател на спасението. Какво биха могли 
апостолите да добавят към тази изповед? 

Затова никой да не се смущава от това, че древните автори се трудят да 
разграничат едното от другото. Защото кой би слушал Йоан Златоуст да отрича, че 
прощението на греховете е включено в Йоановото кръщение (Hom. in Matth. 1:14), а не 
Лука, който твърди обратното, че Йоан проповядва „кръщение на покаяние за 
прощаване на греховете” (Лука 3:3)? Нито можем да признаем хитростта на Августин, 
че чрез Йоановото кръщение греховете биват простени в надежда, но чрез Христовото 
кръщение са простени в действителност. Защото като виждаме, че евангелистът ясно 
заявява, че в своето кръщение Йоан обещава прощение на греховете, защо трябва да 
отнемаме от тази възхвала, когато никаква необходимост не ни принуждава? 

Но ако някой попита каква е разликата в Божието Слово, ще открием, че тя не е 
нищо повече от това, че Йоан кръщаваше в името на Онзи, Който има да дойде, а 
апостолите в името на Онзи, Който вече е изявен (Лука 3:16; Деян. 19:4). 

8. Разлика в личностите, не в кръщението 

Фактът, че дарбите на Духа са по-щедро изливани след Христовото възкресение, 
не установява разлика в кръщенията. Защото кръщението отслужвано от апостолите 



докато Той все още беше на земята беше наричано Негово кръщение, и все пак Духът 
не беше излят в по-голямо изобилие върху него отколкото върху кръщението на Йоан. 
И дори след възнесението самаряните не приеха Духа над обичайната мяра на старите 
вярващи, докато Петър и Йоан не бяха изпратени да положат ръце на тях (Деян. 8:14-
17). 

Предполагам, че това, което е впечатлило древните автори и ги е подтикнало да 
казват, че едното кръщение е било само подготовка за другото, е било, че са прочели, 
че онези, които са приели Йоановото кръщение, са били отново кръстени от Павел 
(Деян. 19:3-5; Мат. 3:11). На съответното място ще обясним най-ясно колко много 
грешат в това. 

Тогава защо Йоан каза, че той кръщава с вода, но идва един, който ще кръщава 
със Святия Дух и с огън? Това може да се обясни с няколко думи. Той няма намерение 
да разграничава едното кръщение от другото, а сравнява своята личност с личността на 
Христос, като казва, че докато той е служител с вода, Христос дава Святия Дух, и ще 
заяви това Свое качество чрез видимо чудо в деня, когато изпрати Святия Дух върху 
апостолите, във формата на огнени езици. С какво повече могат да се похвалят 
апостолите, и с какво повече могат да се похвалят онези, които кръщават в наши дни? 
Защото те са само служители на външния белег, докато Христос е Дарител на 
вътрешната благодат, както същите тези древни автори неизменно учат, и конкретно 
Августин в своето опровержение против донатистите, се основава главно върху тази 
аксиома: „Който и да е кръщаващият, единствен Христос царува.” 

9. Първообраз на кръщението в Стария Завет 

Нещата, които казахме относно умъртвяването и прощението, са 
предзнаменувани сред народа на Израел, който поради тази причина е описан от 
апостола като кръстен в облака и в морето (1 Кор. 10:2). Умъртвяването е било 
изобразено когато Господ, защитавайки ги от ръката на Фараона и от жестоко робство, 
постла път за тях през Червеното море и удави самия Фараон и техните египетски 
врагове, които ги преследваха и ги заплашваха с погибел. Защото по този начин Той в 
кръщението ни обещава и ни показва чрез знамение, че сме водени от Неговата сила и 
избавени от египетско робство, тоест от робството към греха, и че нашият Фараон е 
удавен; тоест дяволът, макар и той да сне престава да се опитва и да ни тормози. Но 
както онзи египтянин не беше хвърлен в бездните на морето, а изхвърлен на брега, и 
все още ужасяваше израилтяните чрез страшния си вид, макари да не можеше да ги 
нарани, така нашият враг все още ни заплашва, показва мишците и мускулите си, но не 
може да побеждава. 

Облакът беше символ на очистване (Чис. 9:18). Защото както тогава Господ ги 
покри с облак и ги държа на хладно, за да не отслабнат или повехнат под изгарящите 
лъчи на слънцето; така разбираме, че в кръщението биваме покрити и защитени от 
кръвта на Христос, за да не би Божият гняв, който наистина е нетърпим пламък, да 
падне върху нас. 

Макар че тогава тайната е била скрита и известна само на малцина, все пак тъй 
като няма друг начин да придобием спасение освен в тези два начина на благодат, Бог е 
благоволил древните автори, които е осиновил за наследници, да получат и двата 
белега. 



(Чрез ритуала на кръщението ние не биваме освободени от първородния грях, 
но чрез него правим изповед на вяра пред хората, 10-13) 
10. Кръщението, първородният грях и новата праведност 

Сега е ясно колко лъжливо е учението, което някои са поучавали преди много 
време, и други все още постоянстват в него, че чрез кръщението сме избавени и 
освободени от първородния грях и от покварата, която е била предадена от Адам на 
цялото му потомство, и че сме възстановени в същата праведност и чисто естество, 
които Адам би имал, ако беше запазил почтеността, в която е бил създаден. Този вид 
учители никога не разбират какво означава първороден грях, първородна праведност 
или благодат на кръщението. Ние преди показахме (Книга 2, глава 1, р. 8), че 
първородният грях е извратеността и покварата на нашето естество, които 
първоначално ни правят подвластни на Божия гняв, и след това произвеждат в нас 
делата, които Писанието определя като дела на плътта (Гал. 5:19). 

Следователно, двете неща трябва да бъдат изрично взети предвид, а именно, че 
ние биваме порочни и извратени във всяка част на нашето естество, и след това поради 
тази поквара справедливо сме обвинени и осъдени пред Бога, за Когото нищо не е 
приемливо освен чистота, невинност и праведност. И следователно дори бебетата носят 
своето осъждение със себе си от утробата на майките си, защото макар да не са 
принесли плода на своята неправда, те имат в себе си нейните семена. И дори цялото 
им естество е семе на греха, и следователно не може да бъде друго освен противно и 
омразно за Бога. Чрез кръщението вярващите биват уверяване, че това осъждение е 
напълно оттеглено от тях, тъй като, както казахме, чрез този белег Господ обещава, че е 
направено пълно и цялостно опрощаване, както на вината, която ни е била вменена, 
така и на наказанието, причинено от вината. Те също осъзнават и праведността, но 
такава праведност, която Божиите хора могат да придобият в този живот, а именно, 
единствено чрез вменяване, като Бог в Своята милост ги счита за праведни и невинни. 

11. Трябва да се борим да побеждаваме упорития грях 

Друга точка е, че тази поквара никога не престава в нас, но постоянно 
произвежда нови плодове, а именно, онези дела на плътта, които по-горе описахме, 
както гореща пещ постоянно изхвърля пламъци и искри, или както извор излива вода. 
Защото похотливостта никога не умира напълно, нито бива угасена в хората, докато 
освободени от тялото на смъртта не съблекат изцяло своето естество (Книга 3, глава 3, 
р. 10-13). Наистина, кръщението ни казва, че нашият Фараон е удавен и грехът е 
умъртвен; но не дотолкова, че вече да не съществува, или да не създава проблеми, а 
само дотолкова, че да не владее. Защото докато живеем затворени в този телесен 
затвор, остатъците от греха обитават в нас, но ако вярно държим обещанието, което Бог 
ни е дал в кръщението, те нито ще владеят, нито ще царуват. 

Но нека никой човек да не се заблуждава, нека никой човек да не гледа със 
задоволство на болестта си, когато чуе, че грехът винаги живее в нас. Когато казваме 
това, то не е за да онези, които са твърде податливи на греха, да спят уверено в своите 
грехове, а само онези, които са изпитвани и жилени от плътта, да не отпаднат и да не се 
отчаят. Нека да разсъждават, че все още са по пътя, и да смятат, че са постигнали голям 
напредък, когато усещат, че тяхната похотливост донякъде се намалява с всеки ден, 
докато достигнат точката, към която се стремят, а именно, окончателната смърт на 
плътта; смърт, която ще бъде завършена при свършека на този смъртен живот. През 



това време нека да не престават да се борят усилено и да се насърчават към по-
нататъшен напредък, и да се стремят към пълна победа. Техните усилия трябва да бъдат 
насърчавани от размишлението, че след дълга борба все още остава много за постигане. 
Трябва да твърдим, че сме кръстени за умъртвяването на плътта ни, което започва в 
кръщението, бива изпълнявано всеки ден и ще бъде завършено когато напуснем този 
живот, за да бъдем с Господа. 

12. Вътрешната борба на Павел (Римляни 7) 

Тук не казваме нищо повече от това, което апостол Павел обяснява съвсем ясно 
в шестата и седмата глави на Посланието към Римляните. Той говори за безплатното 
оправдание, но тъй като от това някои нечестиви хора си правят извода, че трябва да 
живеят според похотите си, тъй като тяхното приемане от Бога не е осигурено по 
заслуги от дела (Рим. 6:1, 15), той добавя, че всички, които са облечени в Христовата 
праведност, са също новородени от Духа, и че в кръщението имаме залог за това 
новорождение (Рим. 6:3). Затова той увещава вярващите да не позволяват грехът да 
царува в техните членове (Рим. 6:12). И тъй като знае, че във вярващите винаги има 
някаква немощ, за да не би поради това да се отчаят, той добавя за тяхна утеха, че не са 
под закон (Рим. 6:14). И отново, тъй като може да се види опасност, че християните 
могат да станат самонадеяни, защото не са под игото на закона, той показва какво е 
естеството на отмяната (Рим. 7:1-6), и в същото време каква е употребата на закона 
(Рим. 7:7-13). Той за втори път отлага този въпрос (Рим. 2:12-24). Същността е, че ние 
сме освободени от строгостта на закона, за да се прилепим към Христос, и че 
служението на закона е да ни убеди в нашата извратеност и да ни принуди да признаем 
нашето безсилие и окаяност. Нещо повече, тъй като това зло естество не се вижда 
толкова лесно от някой покварен човек, който без страх от Бога се впуска в своите 
страсти, той дава пример в новородения човек, с други думи, в себе си. Затова казва, че 
има постоянна борба с остатъците от своята плът и е държан в нещастно робство, така 
че не е способен да се посвети изцяло на покорство към Божия Закон (Рим. 7:18-23). 
Така е принуден да стене и да възклицава, „Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото 
на тази смърт?” (Рим. 7:24). Но ако Божиите деца са държани в затвор докато са живи, 
те задължително трябва да усещат тревога от мисълта за опасността, освен ако 
страховете им не бъдат уталожени. Именно с тази цел той добавя утешението, че „сега 
няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус” (Рим 8:1). Затова поучава, 
че онези, които Господ веднъж е приел в благоволение и са присадени в общение с 
Христос, и са приети в общението на Църквата чрез кръщението, са освободени от 
вината и осъждането докато постоянстват в Христовата вяра, макар че могат да са 
обсадени от греха и така носят греха със себе си. Ако това е простото и истинно 
тълкуване на смисъла на думите на Павел, не можем да смятаме, че има нещо странно в 
учението, което той ни дава тук. 

13. Кръщението като белег на изповед 

Кръщението служи като наша изповед пред хората, тъй като е белег, чрез който 
ние открито заявяваме, че желаем да се наредим сред Божиите хора, чрез който 
свидетелстваме, че се съгласяваме с всички християни в поклонението на единия Бог, и 
в една вяра; накратко, чрез който ние публично потвърждаваме нашата вяра, така че не 
само сърцата ни, но и езиците ни изговарят, и всички членове на тялото ни, по всякакъв 
начин, който могат, прогласяват Божието хваление. По този начин, както подобава, 
всичко, което имаме, бива покорено на Божията слава, която трябва да се изявява 



навсякъде, и другите биват подтикнати от нашия пример към същото. Павел говори 
именно за това, когато пита коринтяните дали са били кръстени в името на Христос (1 
Кор. 1:13), като намеква, че от самия факт, че са кръстени в Неговото име, те са се 
посветили на Него, заклели са се и са се обвързали в преданост към Него пред хората, 
така че вече не могат да изповядват никого другиго освен единствено Христос, освен 
ако не се отрекат от изповедта, която са направили в кръщението. 

(Кръщението трябва да се приема с упование в обещанието, на което е белег, и 
не трябва да се повтаря, 14-18) 
14. Белег и същност 

Сега, след като обяснихме целта, която Господ има предвид в установяването на 
кръщението, лесно е да отсъдим по какъв начин трябва да го употребяваме и приемаме. 
Защото тъй като е определено да издига, подхранва и потвърждава нашата вяра, ние 
трябва да го приемаме като от ръката на неговия Начинател, като сме твърдо уверени, 
че самият Той ни говори чрез белега; че Той самият ни измива и очиства, и изличава 
спомена за нашите прегрешения; че Той самият ни прави съучастници в Своята смърт, 
унищожава царството на Сатана, покорява силата на похотта, и дори ни прави едно със 
Себе Си, та облечени с Него да бъдем считани за Божии деца. Казвам, че ние трябва да 
усещаме тези неща така истински и уверено в ума си, както виждаме нашето тяло 
измито, потопено и заобиколено от водата. Защото тази аналогия или метафора ни дава 
най-сигурното правило в тайнствата, а именно, че в материалните неща трябва да 
виждаме духовните, като че са действително изявени пред очите ни, тъй като Господ е 
благоволил да ги представи чрез такива образи; не че тази благодат е включена и 
присъстваща в тайнството, че да бъде дарявана чрез неговото действие, а само че чрез 
този белег Господ ни заявява, че благоволи да ни дари всички тези неща. Нито пък Той 
просто залъгва очите ни с празно представление; Той ни води към истинската същност 
и наистина изпълнява това, което изобразява. 

15. Кръщението като потвърждение на вярата 

Имаме доказателство за това в стотника Корнилий, който след като преди това е 
бил надарен с благодатта на Святия Дух, беше кръстен за прощение на греховете, не за 
да търси по-пълно прощение от кръщението, а по-сигурно упражняване на вярата; и 
дори основание за увереност от клетвата. Вероятно някой ще възрази: Защо Анания 
каза на Павел, че е измил греховете му чрез кръщението (Деян. 22:16; ср. Деян. 9:17-
18), ако греховете не се измиват от силата на кръщението? Отговарям, че се казва, че 
ние получаваме, добиваме и получаваме всичко, което според възприятието на нашата 
вяра ни е изявено от Господа, независимо дали тогава Той ни го засвидетелства за 
първи път, или дава допълнително потвърждение на това, което преди това е 
засвидетелствал. Следователно всичко, което Анания е искал да каже, е било: Бъди 
кръстен, Павле, за да бъдеш уверен, че греховете ти са простени. В кръщението Господ 
обещава прощение на греховете; приеми го и бъди сигурен. 

Но аз нямам намерение да намалявам силата на кръщението. Само към белега 
ще добавя същността и реалността, доколкото Бог работи чрез външни средства. Но от 
това тайнство, както от всички други, ние не печелим нищо, ако не го приемем чрез 
вяра. Ако вярата липсва, то ще бъде свидетелство за нашата неблагодарност, чрез която 
се оказваме виновни пред Бога, защото не вярваме в даденото в него обещание. 



Доколкото то е белег за нашата изповед, ние трябва с него да свидетелстваме, че 
уповаваме в Божията милост и сме чисти чрез прощението на греховете, което Христос 
Исус е придобил за нас; че сме влезли в Божията Църква та в единодушие на вярата и 
любовта да живеем в съгласие с всички вярващи. Това последното е смисълът на 
думите на Павел, когато казва, че „с един Дух се кръстихме в едно тяло” (1 Кор. 12:13). 

16. Кръщението не зависи от заслугите на онзи, който го отслужва 

Нещо повече, ако правилно сме определили, че тайнството не трябва да се 
оценява по ръката на онзи, чрез когото се отслужва, а трябва да се приема като от 
ръката на самия бог, от Когото то несъмнено произтича, от това можем да заключим, че 
неговото достойнство нито печели, нито губи от личността на отслужващия. И точно 
както е сред хората, когато се изпраща писмо, ако може да се разпознае почеркът и 
печатът, няма никакво значение кой или какъв е преносителят; така трябва да е 
достатъчно за нас да разпознаваме ръката и почерка на нашия Господ в тайнствата, а 
нека отслужващият да е който и да е. 

Това опровергава заблудата на донатистите, които измерват действието и 
стойността на тайнството според достойнството на служителя. Такива в наши дни са 
нашите катабаптисти, които отричат, че ние сме пълноценно кръстени, защото сме 
били кръстени в папството от нечестивци и идолопоклонници; затова те яростно 
настояват на повторното кръщение. 

Ще бъдем достатъчно защитени от тези нелепости, ако разсъдим, че чрез 
кръщението биваме посветени не в името на някой човек, а в името на Отца, Сина и 
Святия Дух; и следователно, че кръщението не е от човек, а от Бога, без значение от 
кого бива отслужвано. Дори онези, които са ни кръстили, да са били напълно невежи 
относно Бога и всякаква набожност, или са подиграватели, все пак те не са ни кръстили 
в общение със своето невежество или богохулство, а във вяра в Исус Христос, тъй като 
името, което са призовали, не е било тяхното собствено, а Божието, нито са ни 
кръщавали в някакво друго име. Но ако кръщението е било от Бога, то със сигурност 
включва в себе си обещанието за прощение на греховете, умъртвяване на плътта, 
съживяване на духа и общение с Христос. Така не е било от вреда за юдеите, че са били 
обрязвани от нечисти и отстъпнически свещеници. Това не отменя символа дотолкова, 
че да е необходимо да бъде повтарян. Достатъчно е да се върнем към неговия истински 
произход. 

Възражението, че кръщението трябва да бъде отбелязвано в събранието на 
праведните, не доказва, че то губи своята ефективност само защото е отчасти непълно. 
Когато показваме какво трябва да се направи, за да се пази кръщението чисто и 
неопетнено, ние не отменяме Божията наредба, дори да е покварена от 
идолопоклонници. В древността обрязването е било опорочавано от множество 
суеверия, и все пак не е преставало да бъде смятано за символ на благодат; нито Йосия 
и Езекия, когато отделиха от Израел онези, които са се разбунтували против Бога, не 
призоваха народа да се обреже наново. 

17. Кръщението не се отменя от забавянето на покаянието 

И отново, когато ни питат каква вяра е следвала нашето кръщение в 
продължение на години, за да докажат с това, че нашето кръщение е било напразно, тъй 



като не е било осветено, освен ако словото на обещанието не бъде прието с вяра, 
нашият отговор е, че като сме били слепи и невярващи, ние дълго време не сме 
държали обещанието, което ни е било дадено в кръщението, но все пак обещанието, тъй 
като е от Бога, винаги остава неизменно, твърдо и истинно. Дори всички хора да са 
лъжци и изменници, Бог не престава да бъде верен (Рим. 3:3, 4); дори всички да са 
изгубени, Христос остава сигурен. Следователно ние признаваме, че по онова време 
кръщението не ни е носело никаква полза, тъй като в нас даденото обещание, без което 
кръщението е нищо, е било пренебрегнато. Сега, когато чрез Божията благодат 
започваме да се покайваме, ние обвиняваме нашата слепота и коравосърдечие, че 
толкова дълго сме били неблагодарни към Неговата голяма доброта. Но ние не вярваме, 
че самото обещание е изчезнало, а по-скоро разсъждаваме така: Бог в кръщението 
обещава прощение на греховете и несъмнено ще извърши това, което е обещал на 
всички вярващи. Това обещание ни е било дадено в кръщението, и затова нека да го 
приемем с вяра. Наистина, по отношение на нас то дълго време е било погребано 
заради неверието; затова нека сега с вяра да го приемем. 

Затова, когато Господ призовава юдейския народ към покаяние, Той не дава 
никаква заповед относно друго обрязване, макар че, както вече казахме, те са били 
обрязани от нечестива и богохулна ръка, и дълго време са живели в същото нечестие. 
Всичко, което Той изисква, е промяна на сърцето. Защото колкото и да е било 
нарушаван заветът от тях, символът на завета винаги е оставал твърд и ненарушим, 
според Господната наредба. Следователно, единствено при условието на покаяние те 
биват възстановени в завета, който Бог едно време е направил с тях в обрязването, 
макар и това, което са приели от ръката на свещеник, нарушител на завета, те сами са 
направили каквото могат да замърсят и угасят. 

18. Павел не кръщаваше повторно 

Но те изглежда смятат за непобедимо оръжието, което размахват, когато 
твърдят, че Павел кръщава повторно кръстените в Йоановото кръщение (Деян. 19:3, 5). 
Защото ако според нашата изповед Йоановото кръщение е същото като нашето, тогава 
по същия начин както онези, които са били неправилно научени, като са разбрали каква 
е истинната вяра, са били кръстени наново в нея, тогава трябва ли кръщението без 
истинното учение да бъде смятано за нищо, и следователно ние, които за първи път сме 
изпълнени с истинната вяра, трябва да бъдем кръстени наново в нея? 

За някои изглежда, че става въпрос за глупав подражател на Йоан, който с 
предишно кръщение ги е посветил в празно суеверие. Смята се, че това може да се 
извлече от факта, че те признават своето пълно невежество относно Святия Дух, 
невежество, в което Йоан никога не би оставил своите ученици. Но няма вероятност 
юдеите, дори да не бяха въобще кръстени, да са били лишени от всяко познание за 
Святия Дух, Който е прославян в толкова много стихове в Писанието. Следователно, 
техният отговор, че не знаят дали има Дух, трябва да се разбира, че не са чули още дали 
дарбите на Духа, относно които Павел ги пита, е даден на учениците на Христос. Аз 
приемам, че Йоановото кръщение е истинско кръщение, и е същото като Христовото 
кръщение. Но отричам, че те са били кръстени наново (виж Calv. Instruct. adv. 
Anabapt.). Тогава какво означават думите, „Кръстиха се в името на Господ Исус”? 
Някои тълкуват, че само са били научени от Павел в здравото учение; но аз бих по-
скоро тълкувал по-просто, че кръщението на Святия Дух, с други думи, видимите дарби 
на Святия Дух, им е било дадено чрез полагането на ръце. Те понякога са описвани с 



думата „кръщение.” Така се казва, че в деня на Петдесятница апостолите са си 
припомнили думите на Господа относно кръщението в Духа и огън (Деян. 1:5). И Петър 
разказва, че си е припомнил същите думи, когато е видял тези дарби да се изливат 
върху Корнилий и неговото семейство и роднини (Деян. 11:16). 

Няма нищо противно на това тълкувание в добавените след това думи, „И като 
положи Павел ръце на тях, Святият Дух дойде на тях” (Деян. 19:6). Защото Лука не 
описва две различни неща, а следва разказната форма обичайна за евреите, които първо 
дават същността, а след това по-пълното описание. Всеки може да схване това и само 
от контекста. Защото той казва, „И като чуха това, кръстиха се в името на Господ Исус. 
И като положи Павел ръце на тях, Святият Дух дойде на тях.” В последното изречение 
се описва какво е естеството на кръщението. 

Но ако невежеството определя като недействително първото кръщение и изисква 
да бъде поправено от второ кръщение, апостолите трябва преди всички останали да 
бъдат кръстени отново, тъй като в продължение на повече от три пълни години след 
своето кръщение не получиха дори най-малък дял от чистото учение. Също, тъй като 
делата на невежеството, които чрез Божията милост всекидневно биват поправяни в 
нас, са толкова многобройни, кои реки биха били достатъчни за толкова много 
повторни кръщения? 

(Възражения против умножаването на церемонии и кръщение от жени, 19-21) 
19. Погрешна и правилна употреба на кръщението 

Ако не греша, вече трябва да са достатъчно ясни силата, достойнството, 
полезността и целта на тайнството. По отношение на външния символ бих желал 
истинската наредба на Христос да се запази такава, че да потиска човешкото безочие. 
Като че ли простото кръщение с вода според наредбата на Христос е нещо презряно, 
била е измислена благословия, или по-скоро заклинание, което да замърси истинското 
посвещение с вода. След това биват добавени свещи и миро, и изгонването на духове 
като стъпка към кръщението. Макар да знам колко древен е произходът на тази 
произволна смесица, пак е законно за мен и за всички праведни да отхвърлим всичко, 
което хората са си позволили да добавят към Христовата наредба. Когато Сатана е 
видял, че поради глупавото лековерие на света неговите мошеничества биват 
възприемани почти без възражение при въвеждане на Благовестието, той преминава и 
към по-чудовищни подигравки: така с необуздано своеволие биват въведени 
заплюването и други безумия, за открит позор върху кръщението. От нашия опит с тях 
нека да се научим, че няма нищо по-свято, по-добро или по-сигурно от това да се 
задоволяваме единствено с авторитета на Христос. 

Следователно колко по-добре е да изоставим всяка театрална пищност, която 
заслепява очите на простите и затъпява умовете им, и когато някой бива кръщаван, да 
го изведем напред и да го представим на Бога, като цялата Църква гледа като свидетел 
и се моли за него; да произнесе Изповедта на вярата, в която новоповярвалият е бил 
обучен, да му се обяснят обещанията, които са му дадени в кръщението, и след това да 
бъде кръстен в името на Бащата, Сина и Святия Дух, и да се завърши с молитва и 
благодарение. По този начин няма да бъде пропуснато нищо, което е важно, и самата 
церемония, дошла от своя божествен Начинател, ще блесне по-ярко, без да е погребана 
или замърсена от външни ритуали. 



Дали кръщаваният трябва да бъде напълно потапян, дали един или три пъти, или 
дали трябва само да бъде поръсен с вода, няма никакво значение: църквите трябва да 
имат свободата да възприемат кое да е от двете според различния климат, макар да е 
очевидно, че гръцката дума за „кръщавам” означава „потапям,” и че това е формата 
използвана от ранната Църква. 

20. Против кръщението „по спешност” 

Тук също е уместно да отбележим, че не е правилно отделни хора да поемат 
отслужването на кръщението; защото то, както и раздаването на Господната вечеря, е 
част от църковното служение. Защото Христос не даде заповед на кой да е човек да 
кръщава, а на онези, които е назначил за апостоли. И когато в отслужването на 
Господната вечеря (Мат. 28:19) заповяда на Своите ученици да правят това, което са 
видели от Него (като Той изпълни ролята на законен служител), Той несъмнено искаше 
да каже, че в това те трябва да подражават на Неговия пример. 

Практиката, която е в употреба от много векове, и дори почти от самото начало 
на Църквата, миряните да кръщават при опасност от скорошна смърт, когато няма 
възможност за присъствие на служител, според мен не може да бъде достатъчно 
обоснована. Дори ранните християни, които са спазвали или са търпели тази практика, 
не са били уверени, че тя е правилна. Августин изразява това съмнение, когато казва, 
„Макар един мирянин да е дал кръщение, когато е бил принуден от необходимост, не 
знам дали човек праведно може да каже, че това трябва да се повтаря. Защото ако се 
прави без принуда от някаква необходимост, това е заграбване на чуждо служение; но 
ако необходимостта принуждава, не е нито грях, нито някакво прегрешение” (August. 
Cont. Exist. Parmen. Lib. 2 c. 13). По отношение на жените, на Картагенския събор (гл. 
100) е поставено единодушно, че те не трябва въобще да си позволяват да кръщават. 

Но има опасност, че който е болен, може да бъде лишен от дара на 
новорождението, ако почине без кръщение! В никакъв случай. Бог заявява, че 
осиновява като Свои деца нашите деца, дори преди да са родени, когато обещава, че ще 
бъде наш Бог и на потомството ни след нас. В това обещание е включено тяхното 
спасение. Никой няма да посмее да отправи такава обида към Бога, че да отрече, че Той 
е способен да изпълни Своето обещание. Малко хора осъзнават колко зло е било 
причинено от изкривената догма, че кръщението е необходимо за спасението, и затова 
смятат, че не е необходима предпазливост. 

Защото когато се наложи възгледът, че всички, които случайно не са били 
потопени във вода, са изгубени, нашето състояние става по-зле от това на Божия древен 
народ, като че ли Неговата благодат е по-ограничена сега, отколкото под Закона. В този 
случай ще се смята, че Христос е дошъл не да изпълни, а да отмени обещанията, тъй 
като обещанието, което тогава е било действащо само по себе си, за да даде спасение 
преди осмия ден, сега няма да действа без помощта на белега. 

21. На жените не е позволено да кръщават 

Разбираме какви са били обичаите преди времето на Августин първо от 
Тертулиан, който казва, че на жена не се позволява да говори в Църквата, нито да 
поучава, или кръщава, или принася жертви, за да не си присвоява никакво служение на 
мъжа, да не говорим за свещеника (Tertull. Cont. Haeres. Lib. 1). Имаме достатъчно 



свидетелство за същото в Епифаний, когато той упреква Марциан, че позволява на 
жените да кръщават. 

Знам за отговора, даван от онези, които възприемат обратния възглед, а именно, 
че обичайната употреба е много различна от извънредното положение, прилагано под 
натиска на изключителна необходимост, но тъй като той обявява за подигравка да се 
позволява на жените да кръщават, и не прави никакво изключение, достатъчно ясно е, 
че това извращение е осъдено като непростимо независимо от повода. Също и в своята 
трета книга, когато казва, че не е било позволено и на святата Христова майка, той не 
оставя никакви изключения. 

22. Обрязването от Сепфора на нейния син не е прецедент за кръщение от 
жени 

Примерът на Сепфора (Изх. 4:25) се цитира неправилно. Тъй като Божият ангел 
е умилостивен след като тя взе камък и обряза сина си, погрешно се прави изводът, че 
нейното действие е одобрено от Бога. Ако беше така, трябва да кажем, че Бог одобрява 
поклонение, което езичниците донесоха от Асирия и установиха в Самария (4 Царе 
17:32-33). 

Но други действителни аргументи доказват, че поради невежество това, което 
една глупава жена направи, се издига в прецедент. Ако кажа, че в случая имаше нещо 
специално, което го прави неподходящ за прецедент – и особено че никъде не четем, че 
заповедта за обрязването е специално дадена на свещениците, което създава разлика 
между кръщението и обрязването – това би било достатъчно опровержение. Защото 
думите на Христос са ясни: „Затова идете и научете всичките народи, като ги 
кръщавате” (Мат. 28:19). Тъй като Той назначи едни и същи хора да бъдат 
проповедници на Благовестието и служители на кръщението – а в Църквата „никой не 
взема на себе си тази почит,” както апостолът заявява (Евр. 5:4), „освен когато бъде 
призван от Бога, както беше Аарон” – всеки, който кръщава без законно призвание, си 
присвоява чуждо служение (ср. 1 Пет. 4:15). 

Павел заявява, че каквото предприемаме с колеблива съвест, дори в най-
дребните неща като ядене и пиене, е грях (Рим. 14:23). Следователно, в кръщаването от 
жени грехът е още по-голям, когато е ясно, че се нарушава правилото дадено от 
Христос, като знаем, че е незаконно да разделяме това, което Бог е съединил (Мат. 19:6; 
Марк 10:9). 

Но ще пропусна всичко това; само искам моите читатели да отбележат, че 
последното нещо, което Сепфора възнамеряваше, е да изпълни служение към Бога. 
Като вижда сина си в опасност, тя се измъчва и мърмори, и не без негодувание хвърля 
краекожието му на земята; и така упреква своя съпруг и отправя укор към Бога. 
Накратко, ясно е, че цялото й действие е водено от страст: тя негодува против своя 
съпруг и против Бога, защото е принудена да пролее кръвта на сина си. Можем да 
добавим, че колкото и добре да се е държала във всяко друго отношение, пак е без 
извинение нейната дързост да обреже сина си докато присъства нейният съпруг, и то 
след като нейният съпруг не е просто обикновен човек, а Мойсей, главният Божий 
пророк, от когото по-велик не се е издигал в Израел. За нея това не е позволено, както 
не би било позволено за жените в наши дни да правят същото в присъствието на 
епископ. 



Но този спор веднага ще бъде решен, когато заявим, че децата, които по някаква 
причина напуснат този живот преди възможността да бъдат потопени във вода, не са 
изключени от небесното царство. Както видяхме, ако не приемем този възглед, 
нанасяме голяма щета на Божия завет, като че ли сам по себе си той е слаб, докато 
всъщност неговото действие не зависи нито от кръщението, нито от какви да е 
помощни средства. Тайнството е добавено след това като печат, не за да даде 
действителност на обещанието, като че ли то само по себе си не е действително, а 
просто за да ни го потвърди. От това следва, че целта на кръщението на децата на 
вярващите не е защото преди са били чужди на Църквата, та след това за първи път да 
станат Божии деца, а по-скоро са приемани в Църквата чрез официален белег, защото 
заради действието на обещанието те от преди това принадлежат на Христовото тяло. 

Следователно, ако пропуснем белега не заради леност, презрение или 
небрежност, няма опасност. Така по-добрият път е така да зачитаме Божията наредба, 
че да не търсим отслужване на тайнствата от място различно от това, където Господ ги 
е поставил. Когато не можем да ги получим от Църквата, Божията благодат не е така 
неразделно свързана с тях, че да не можем да я получим чрез вяра, според Неговото 
Слово. 

  



Глава Шестнадесета  

16. ЗА КРЪЩЕНИЕТО НА ДЕЦА. НЕГОВОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ХРИСТОВАТА НАРЕДБА И ЕСТЕСТВОТО НА БЕЛЕГА. 

Части на тази глава: 

I. Потвърждение на ортодоксалното учение за кръщението на 
деца, р. 1-9.  

II. Опровержение на аргументите, които анабаптистите 
повдигат против кръщението на деца, р. 10-30.  

III. Опровержение на особените аргументи на Серветус, р. 31, 
32.  

Раздели. 

1. Кръщение на деца. Разглеждането на този въпрос е необходимо и полезно. 
Кръщението на деца идва от Бога.  

2. Това се вижда като разглеждаме обещанията. Те обясняват естеството и 
валидността на кръщението на деца.  

3. Обещанията свързани със символа на водата се виждат най-добре в наредбата за 
обрязването.  

4. Обещанието и същността изобразени в обрязването и кръщението са едни и 
същи. Единствената разлика е външната церемония.  

5. Следователно кръщението на децата на християнските родители е също толкова 
правилно както и обрязването на еврейските деца. Опровержение на възражение 
основано върху определения ден за обрязване.  

6. Аргумент в подкрепа на кръщението на деца основан върху завета, който Бог 
направи с Авраам. Справяне с възражение. Божията благодат не е намалена с 
идването на Христос.  

7. Аргумент основан върху призива на Христос към децата. Отговор на 
възражение.  

8. Възражение, че апостолите не са кръстили нито едно дете. Отговор. Възражение, 
че кръщението на деца е нова измислица. Отговор.  

9. Двойна употреба и полза от кръщението на деца по отношение на,  
1. Родителите.  
2. Кръщаваните деца.  

10. Втора част на главата, показваща аргументите на анабаптистите. Въображаема 
разлика между кръщението и обрязването. Първи отговор.  

11. Втори отговор. Заветите на кръщението и обрязването не са различни завети.  
12. Трети отговор.  
13. Децата, еврейски и християнски, са включени в завета.  
14. Разглеждане на възражение.  
15. Тъй като евреите са включени в завета, няма същностна разлика между 

кръщението и обрязването.  
16. Разглеждане на друг аргумент на анабаптистите.  
17. Аргумент, че децата не са способни да разбират кръщението и следователно не 

трябва да бъдат кръщавани.  
18. Продължение на отговора.  
19. Продължение на отговора.  



20. Продължение на отговора.  
21. Продължение на отговора.  
22. Аргумент, че тъй като кръщението е наредено за прощаване на грехове, и тъй 

като децата не са съгрешили, не трябва да бъдат кръщавани. Отговор.  
23. Аргумент против кръщението на деца, основан върху практиката на апостолите. 

Отговор.  
24. Продължение на отговора.  
25. Аргумент основан върху думите на нашия Господ към Никодим. Отговор.  
26. Заблудата на онези, които осъждат всички некръстени на вечна погибел.  
27. Аргумент против кръщението на деца, основан върху заповедта и примера на 

нашия Спасител, Който изисква кръщението да се предшества от наставление. 
Отговор.  

28. Продължение на отговора.  
29. Продължение на отговора.  
30. Аргумент, че няма по-сериозна причина да се дава кръщение на деца от това да 

им се дава Господна вечеря. Отговор.  
31. Последна част от главата, опровергаваща аргументите на Серветус.  
32. Защо Сатана така яростно атакува кръщението на деца.  

(Като се разглежда според това, което изобразява, кръщението на деца 
отговаря на обрязването и е заповядано в завета с Авраам, 1-6) 
1. Атаката върху кръщението на деца 

Но тъй като в нашата епоха определени духове са разбудили и дори сега 
продължават да разбуждат големи смутове в Църквата по отношение на кръщението на 
деца, не мога тук да избегна да добавя като приложение нещо за да възпра тяхната 
ярост. Ако някой ме смята за по-многословен отколкото темата заслужава, нека да 
разсъди, че по въпрос от най-голяма важност дължим толкова много на мира и 
чистотата на Църквата, че не трябва придирчиво да възразяваме на онова, което е 
полезно и за двете неща. Мога да добавя, че ще се постарая така да подредя тази 
дискусия, че тя в немалка степен ще обясни още повече въпроса за кръщението. Без 
съмнение аргументът, с който кръщението на деца бива атакувано, е благовиден, а 
именно, че то не е основано върху Божията наредба, а е било въведено просто поради 
човешка самонадеяност и извратено любопитство, и след това поради глупаво 
лекомислие е било възприето на практика; а тайнството няма основа, на която да се 
държи, ако не лежи на сигурната основа на Божието Слово. Но какво ще стане, ако след 
като внимателно изследваме въпроса, се окаже, че против святата Господна наредба 
лъжливо и нечестиво е отправена клевета? Затова нека първо да изследваме неговия 
произход. Ако изглежда, че то е било измислено просто от човешко безразсъдство, нека 
да го изоставим и да направляваме истинското спазване на кръщението единствено 
според Господната воля; но ако се окаже, че в никакъв случай не е лишено от Неговата 
сигурна власт, нека да внимаваме да не отхвърлим святите Божии наредби, и с това да 
оскърбим техния Начинател. 

2. Определяне на смисъла на кръщението 

И така, на първо място, добре известно учение, с което всички праведни са 
съгласни, е, че правилното приемане на белезите не се състои просто във външните 
церемонии, а зависи главно от обещанието и духовните тайни, за чието изобразяване са 
наредени самите церемонии. Следователно, онзи, който добре разбира действието на 



кръщението – неговата цел и истинска същност – не трябва да спира до веществото и 
материалния предмет, а да гледа напред към Божиите обещания, които са ни дадени в 
него, и да се издигне до вътрешните тайни, които са ни представени в него. Който 
разбира тези неща е достигнал твърдата истина и така да се каже цялата същност на 
кръщението, и от това ще схване и естеството и употребата на външното поръсване. От 
друга страна, който ги подминава с пренебрежение и държи мислите си напълно 
съсредоточени върху видимата церемония, няма да разбере нито силата, нито 
правилното естество на кръщението, нито ще разбере какво означава то, или каква цел 
е постигната с употребата на водата. Това се потвърждава от твърде многобройни и 
твърде ясни текстове в Писанието, за да е необходимо тук да ги обсъждаме по-
подробно. Следователно остава да изследваме естеството на кръщението както е 
изявено от обещанията дадени в него. Писанието показва, първо, че то сочи към онова 
очистване от греха, което получаваме чрез кръвта на Христос; и второ, към 
умъртвяването на плътта, което се състои в участие в смъртта му, чрез което вярващите 
са новородени за нов живот и с това за общение с Христос. По тези главни точки може 
да се подреди всичко, което Писанията учат относно кръщението, с това допълнение, че 
то също е символ за свидетелство на нашата вяра пред хората. 

3. Кръщение и обрязване 

И така, тъй като преди наредбата за кръщението Божиите хора имаха вместо 
него обрязването, нека да видим доколко се различават тези два белега и доколко си 
приличат. По този начин ще стане ясно каква е аналогията между тях. Когато Господ 
заповядва на Авраам да спазва обрязването (Бит. 17:10), Той обещава, че ще бъде негов 
Бог и на неговото потомство, като добавя, че в Него е съвършената достатъчност на 
всичко, и че Авраам може да разчита на Неговата ръка като извор на всяко 
благословение. Тези думи включват обещанието за вечен живот, както ги тълкува 
нашият Спасител, когато ги използва за да докаже безсмъртието и възкресението на 
вярващите: „Бог,” казва Той, „не е Бог на мъртвите, а на живите” (Мат. 22:32). Така 
също Павел, когато показва на ефесяните колко голяма е погибелта, от която Господ ги 
е избавил, като вижда, че не са били приети в завета на обрязването, заключава, че по 
онова време те са били чужденци на завета на обещанието, без Бог и без надежда (Еф. 
2:12), тъй като всички тези неща са включени в завета. Но първият достъп до Бога, 
първият вход към вечния живот е прощението на греховете. От това следва, че това 
отговаря на обещанието за нашето очистване в кръщението. След това Господ прави 
завет с Авраам да ходи пред Него в искрено и невинно сърце: това се отнася за 
умъртвяването и новорождението. И за да не би някой да се съмнява дали обрязването е 
белег на умъртвяване, Мойсей обяснява по-ясно на друго място, когато увещава 
израилтяните да обрежат краекожието на сърцата си, защото Господ ги е избрал за 
Свой народ от всички народи на земята. Както Господ, като избира потомството на 
Авраам за Свой народ, им заповядва да се обрежат, така Мойсей заявява, че трябва да 
се обрежат в сърцето, и така обяснява какво се изобразява с това плътско обрязване. И 
тогава, за да не би някой да се опита да направи това от собствената си сила, той 
показва, че това е действие на Божията благодат. Всичко това е толкова често 
внушавано от пророците, че няма основание тук да събираме стиховете, които са 
навсякъде. Следователно имаме духовно обещание дадено на бащите в обрязването, 
подобно на това, което ни се дава в кръщението, тъй като на тях изобразява и 
прощението на греховете, и умъртвяването на плътта. Освен това, тъй като вече 
показахме, че Христос, в Когото тези двете обитават, е основата на кръщението, така 
също трябва да бъде и основата на обрязването. Защото Той е обещан на Авраам, в 



когото ще се благословят всички народи. Белегът на обрязването е добавен като печат 
на тази благодат. 

4. Разликата е само във външните неща 

Сега няма трудност да видим в какво се съгласяват двата белега и в какво се 
различават. Обещанието, в което както показахме се състои силата на белезите, е едно 
и в двете, а именно, обещанието за Божието бащинско благоволение, за прощението на 
греховете и за вечния живот. И изобразеното нещо е едно и също, а именно, 
новорождението. Основата, на която се крепи изпълнението на тези неща, е една и за 
двете. От което следва, че няма разлика във вътрешното значение, според което трябва 
да се оценява цялата сила и особено естество на тайнството. Единствената разлика, 
която остава, е във външната церемония, която е най-малката част от него, тъй като 
главното се състои в обещанието и в изобразеното нещо. От това можем да заключим, 
че всяко нещо, което важи за обрязването, важи също и за кръщението, като винаги 
изключваме разликата във видимата церемония. Към тази аналогия и сравнение сме 
водени от онова правило на апостола, в което той ни заповядва да довеждаме всяко 
тълкуване на Писанието до смисъла на вярата (Рим. 12:3, 6). И определено в този 
въпрос истината е почти осезаема. Защото точно както обрязването, което беше като 
белег за евреите, ги уверяваше, че са осиновени като Божий народ и семейство, беше 
тяхното първо влизане в Църквата, докато те от своя страна изповядват своята вярност 
към Бога, така и ние сега биваме въвеждани чрез кръщението, за да бъдем записани 
сред Неговите хора и в същото време да се закълнем в Неговото име. Следователно е 
безспорно, че кръщението е заменило обрязването и изпълнява същото действие. 

5. Децата са участници в завета 

И така, ако трябва да изследваме дали е правилно да се дава кръщение на деца, 
няма ли да кажем, че човекът, който спира до веществото на водата и външното 
спазване, и не позволява на ума си да се издигне до духовната тайна, говори несериозно 
или дори не е на себе си? Ако слушаме разума, несъмнено ще стане ясно, че е правилно 
да се отслужва кръщение на деца като нещо, което е дължимо към тях. В древността 
Господ не им дари обрязване без да ги направи участници във всяко нещо, което се 
изобразява в обрязването. Той би заблудил Своите хора с обикновена измама, ако само 
ги приспива с неверни символи; самата идея е стряскаща. Ясно е заявено, че 
обрязването на детето ще бъде печат за обещанието на завета. Но ако заветът остава 
твърд и непроменен, той не по-малко важи за децата на християните в наши дни, 
отколкото за децата на евреите в Стария Завет. Ако те са участници в изобразеното 
нещо, как можем да им откажем белега? Ако са придобили истинското нещо, как 
можем да им откажем преобраза? В тайнството външният белег е така съединен със 
Словото, че не може да се отдели от него; но ако могат да бъдат отделени, на кое от 
двете ще припишем по-голяма стойност? Със сигурност, когато виждаме, че белегът 
служи на Словото, ще кажем, че е подчинен, и ще му дадем подчинено значение. И 
така, след като Словото на кръщението е предназначено за децата, защо да им 
отказваме белега, който е допълнение към Словото? Дори да не можем да приведем 
други причини, тази трябва да е изобилно достатъчна, за да опровергае всички 
противници. Възражението, че било имало определен ден за обрязване, е само игра на 
думи. Признаваме, че сега не сме вързани като евреите към определени дни; но когато 
Господ заявява, че макар да не заповядва определен ден, но Му е угодно децата 
официално да бъдат приети в Неговия завет, какво повече искаме? 



6. Разликата е само в начина на посвещаване 

Писанието ни дава и още по-силно познание за истината. Защото е напълно 
очевидно, че заветът, който Господ тогава направи с Авраам (ср. Бит. 17:14), важи за 
християните не по-малко отколкото важеше в древността за еврейския народ, и 
следователно онова слово се отнася за християните също толкова, колкото и за евреите. 
Освен, разбира се, ако не си въобразяваме, че със Своето идване Христос намали или 
отсече благодатта на Бащата – идея, която съдържа в себе си отвратително богохулство. 
И така, и еврейските деца бяха наричани свято потомство (Езра 9:2; Ис. 6:13), защото 
като биваха правени наследници на онзи завет, биваха отделяни от езичниците, и по 
същата причина децата на християните или онези, които имат само един вярващ 
родител, са наречени святи и според свидетелството на апостола се различават от 
нечистото потомство на идолопоклонниците (1 Кор. 7:14). И така, ако незабавно след 
като направи завета с Авраам Господ заповяда децата да бъдат подпечатани с видимо 
тайнство (Бит. 17:12), как може да се каже, че християните не трябва да го 
засвидетелстват в наши дни и да го подпечатат в своите деца? 

Нека да не се възразява, че единственият символ, чрез който Господ е заповядал 
да бъде потвърждаван Неговият завет, е този на обрязването, което е отменено преди 
много време. Лесно е да се отговори, че според формата на старата наредба той е 
определил обрязването за потвърждаване на Неговия завет, но като е отменено, все още 
продължава същата причина за потвърждаване, причина, която е обща за нас и за 
евреите. Затова е винаги необходимо внимателно да обмисляме кое е общо за нас и за 
тях, и в какво те се различават от нас. Заветът е общ, и причината за неговото 
потвърждаване е обща. Начинът на потвърждаване е различен дотолкова, че те имат 
обрязването, вместо което ние сега имаме кръщението. Иначе, ако свидетелството, чрез 
което евреите биваха уверявани за спасението на тяхното потомство, се отнеме от нас, 
следствието ще бъде, че с идването на Христос Божията благодат, която преди е била 
дадена на евреите, е по-съмнителна и по-несъвършено засвидетелствана към нас. Ако 
това не може да се каже без крайна обида към Христос, чрез Когото върху земята е 
изляна по-ясно и по-щедро от всякога безкрайната доброта на Бащата, и е изявена на 
хората, трябва да се признае, че тя не може да бъде по-ограничена и по-неясно изявена 
отколкото под неясните сенки на Закона. 

(Христос призова и благослови малките деца; ние не трябва да ги изключваме 
от белега и ползата от кръщението, 7-9) 
7. Исус и децата 

Затова нашият Господ Исус Христос, за да даде пример, от който светът да 
научи, че Той е дошъл за да разшири, а не да ограничи благодатта на Бащата, с любов 
взема деца в ръцете си и смъмря Своите ученици за опита да им попречат да дойдат 
(Мат. 9:13), защото се опитват да държат онези, на които принадлежи небесното 
царство, далеч от Него, чрез Когото единствено има достъп до небето. Но някой ще 
попита: Каква е приликата между кръщението и прегръщането на малки деца от нашия 
Спасител? Не се казва, че ги е кръщавал, а че ги е приел, прегърнал и благословил; и 
следователно, ако искаме да подражаваме на Неговия пример, трябва да даваме на 
децата благословението на нашите молитви, а не да ги кръщаваме. Но нека да 
разгледаме действието на нашия Спасител малко по-внимателно от тези хора. Защото 
не трябва да пренебрегваме факта, че като заповядва малките деца да бъдат доведени 
при Него, нашият Спасител добавя причината, „на такива е небесното царство.” И след 



това засвидетелства Своето благоволение чрез действие, като ги прегръща и с молитва 
и благословение ги представя на Бащата. Ако е правилно децата да бъдат доведени при 
Христос, защо да не бъдат допуснати до кръщение, символът на нашето единство и 
общение с Христос? Ако небесното царство е тяхно, защо да им бъде отказван белегът, 
чрез който се отваря достъп до Църквата, та като бъдат приети в нея, да бъдат записани 
сред наследниците на небесното царство? Колко несправедливо е да гоним онези, които 
Христос призовава при Себе Си, да ограбваме онези, които Той дарява със Своите 
дарове, да изключваме онези, които Той великодушно приема. Но ако настояваме да 
разглеждаме разликата между действието на нашия Спасител и кръщението, колко по-
голямо уважение трябва да показваме към кръщението (чрез което свидетелстваме, че 
децата са включени в небесния завет) от вземането, прегръщането, полагането на ръце 
на децата и молитвата за тях, действия, чрез които Христос лично заявява и че те са 
Негови, и че са осветени от Него? С другите заяждания, с които се опитват да избегнат 
този текст, противниците само издават своето невежество: те бърборят, че тъй като 
нашият Спасител казва, „Оставете децата да дойдат,” те е трябвало да са на известна 
възраст и да са способни да вървят. Но Евангелистите ги наричат „βρεφη και παιδια,” 
думи, които означават бебета още на гърдите на майките си. Думата „дойдат” се 
използва просто за „да бъдат близо.” Вижте дребнавостите, до които хората са 
принудени да прибягват, когато са се закоравили против истината! Няма нищо 
основателно и в тяхното твърдение, че небесното царство не принадлежи на децата, а 
на онези, които са като децата, тъй като изразът е „на такива,” а не „на тях самите.” Ако 
това се приеме, каква ще бъде причината, поради която нашият Спасител се заема да 
показва, че те не са чужди за Него от ранна възраст? Когато заповядва на малките деца 
да се позволи да дойдат при Него, нищо не е по-ясно от това, че става въпрос за детска 
възраст. За да не би това да изглежда нелепо, той добавя, „На такива е небесното 
царство.” Но ако децата неизбежно са обхванати в израза, „на такива,” това ясно 
показва, че става въпрос за самите деца и за такива като тях. 

8. Мълчанието на Писанието относно практиката на детското кръщение 

Сега всеки би трябвало да вижда, че кръщението на деца, което получава такава 
силна подкрепа от Писанието, по никакъв начин не е човешка измислица. Нито има 
нещо правдоподобно във възражението, че никъде не четем дори за едно дете, което да 
е кръстено от ръцете на апостолите. Защото макар това да не е изрично разказано от 
Евангелистите, все пак тъй като те не са изрично изключени, когато се споменава за 
кръстени семейства (Деян. 16:15, 32), който смислен човек ще спори от това, че те не са 
били кръстени? Ако такива аргументи са добри, по същия начин ще бъде необходимо 
да спрем жените от Господната вечеря, тъй като не четем те някога да са били 
допускани до нея в дните на апостолите. Но тук ние се задоволяваме с правилото на 
вярата. Защото когато размислим относно естеството на наредбата за Господната 
вечеря, лесно ще отсъдим кои са хората, на които трябва да се отслужва. Същото 
наблюдаваме в случая с кръщението. Защото като размислим относно целта, с която е 
било наредено, ясно осъзнаваме, че важи за децата също толкова, колкото и за 
възрастните, и че следователно те не могат да бъдат лишавани от него без явно 
извращаване на волята на Неговия божествен Начинател. Твърдението, което те 
разпространяват сред обикновените хора, че след възкресението на Христос са минали 
дълги години, през които кръщението на деца не е било познато, е срамна лъжа, тъй 
като няма автор, колкото и древен да е, който да не проследява неговия произход до 
дните на апостолите. 



9. Благословението на детското кръщение 

Остава накратко да покажа каква полза идва от спазването му, както за 
вярващите, които донасят децата си в църква да бъдат кръстени, така и за самите деца, 
на които се отслужва святата вода, за да не би някой да презре наредбата като 
безсмислена и излишна; макар че някой, който иска да осмива кръщението по този 
повод, също би осмивал божествената наредба на обрязването; защото кое е това нещо, 
което те могат да приведат за да оспорят едното, което да не може да се насочи и срещу 
другото? Така Господ наказва надменността на онези, които направо отричат всичко, 
което техният плътски ум не може да обхване. Но Бог ни дава други оръжия да 
потискаме тяхната глупост. Неговата свята наредба, от която усещаме, че нашата вяра 
придобива възхитителна утеха, не заслужава да бъде наричана излишна. Защото като 
следа от печат божественият символ, даден на детето, потвърждава обещанието дадено 
на праведния родител и заявява, че Господ ще бъде Бог не само на него, но и на 
неговото потомство; няма да посети само него със Своята благодат и доброта, но и 
неговото потомство до хиляда поколения. Когато по този начин бъде изявена 
безкрайната Божия доброта, тя на първо място ни дава изобилни основания да 
прогласяваме Божията слава, и изпълва праведните гърди с необикновена радост, 
подтиквайки ги по-силно да обичат своя любящ Баща, като виждат че заради тях 
самите Той простира Своята грижа към тяхното потомство. 

Не съм трогнат от възражението, че обещанието трябва да е достатъчно само по 
себе си, за да потвърди спасението на нашите деца. Бог е на друго мнение, като вижда 
нашата слабост, и затова е намерил за угодно да благоволи в това. Затова нека онези, 
които приемат обещанието за милост към техните деца, да смятат за свое задължение 
да ги принесат пред Църквата, за да бъдат подпечатани със символа на милостта и да 
подбудят себе си към по-сигурна увереност, като виждат с телесните си очи Господния 
завет изписан върху телата на техните деца. От друга страна, децата придобиват полза 
от своето кръщение, когато бивайки присадени към тялото на Църквата, стават предмет 
на по-голяма загриженост за другите членове. Така когато пораснат, с това те са силно 
подбудени към искрено желание да служат на Бога, Който ги е приел като синове чрез 
официалния белег на осиновението, от детска възраст, преди да могат да Го осъзнаят 
като свой Баща. Накратко, трябва да стоим в голямо страхопочитание пред 
изявленията, че Бог ще възмезди всеки, който презира отпечатването на белега на 
завета върху детето си (Бит. 17:15), тъй като такова презрение е отхвърляне, и е един 
вид отричане на предложената благодат. 

(Отговор на аргумента на анабаптистите, че кръщението не трябва да се 
свързва с обрязването, 10-16) 
10. Лъжлива разлика 

Нека сега да разгледаме аргументите, чрез които някои беснеещи луди не 
престават да атакуват святата Божия наредба. И първо, като се усещат притиснати 
безмерно от приликата между кръщението и обрязването, те спорят, че имат огромна 
разлика между тези два белега, че единият няма нищо общо с другия. Те твърдят, че 
изобразяваните неща са различни, че заветът е напълно различен, и че хората включени 
в понятието „деца” са различни. Когато първо пристъпят към доказателството, те 
твърдят, че обрязването е образ на умъртвяване, а не на кръщение. Ние с готовност се 
съгласяваме с това, защото то възхитително подкрепя нашия възглед, в подкрепа на 
който единственото доказателство, което използваме, е, че и кръщението, и 



обрязването са белези на умъртвяване. От това заключаваме, че едното заменя другото, 
като кръщението представя на нас същото нещо, което обрязването означава за евреите. 
Като настояват за разлика в завета, с какво варварско безочие извращават и 
унищожават Писанието? И това не е само в един стих, но го правят така, че да не 
оставят нито един текст сигурен и цялостен. Те описват евреите като толкова плътски, 
че да приличат повече на зверове отколкото на хора, като представят завета, който е 
бил направен с тях, като отиващ не по-далеч от земния живот, а обещанията, които са 
им дадени, като смалени до настоящи и плътски благословения. Ако тази догма бъде 
приета, какво остава освен че еврейският народ е бил за известно време натоварен с 
Божията доброта (както свинята бива угоявана в кочината), за да могат в крайна сметка 
да погинат във вечността? Винаги когато ние цитираме обрязването и обещанията 
свързани с него, те отговарят, че обрязването било само буквален белег и че неговите 
обещания са плътски. 

11. Обещанията са духовни 

Определено, ако обрязването беше буквален белег, същият възглед трябва да се 
приеме и за кръщението, тъй като във втората глава на Колосяни апостолът прави 
едното също толкова духовно като другото. Защото казва, че в Христос ние сме 
„обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването от Христос, като 
съблякохте плътското тяло” (Кол. 2:11). В обяснението на своя възглед той незабавно 
добавя, че сме „погребани с Него в кръщението” (Кол. 2:12). Какво означават тези 
думи, освен че същността и изпълнението на кръщението е същността и изпълнението 
на обрязването, тъй като те представляват едно и също нещо? Защото неговата цел е да 
покаже, че за християните кръщението е същото нещо, което преди това обрязването е 
било за евреите. И така, след като вече показахме ясно, че обещанията на двата белега и 
тайните, които са представени от тях, са в съгласие, не трябва да оставаме повече на 
този въпрос. Само ще напомня на вярващите да размислят без аз да казвам нещо дали 
това трябва да бъде смятано за земен и буквален белег, който няма нищо небесно или 
духовно в себе си. Но за да не би онези хора да заслепяват простите със своя дим, 
мимоходом ще се справим с едно възражение, с което те прикриват тази най-безсрамна 
лъжа. Абсолютно сигурно е, че първоначалните обещания включени в завета, който Бог 
направи с израилтяните под старата наредба, бяха духовни и се отнасяха за вечния 
живот, и разбира се, по същия начин бяха приети духовно от бащите, за да могат от тях 
да подхранват сигурна надежда за безсмъртие и да се стремят към него с цялата си 
душа. Между другото ние сме далеч от това да отричаме, че Той засвидетелства Своята 
доброта към тях с плътски и земни благословения; макар да твърдим, че чрез тях само 
се потвърждава надеждата на духовните благословения. По този начин, когато Той 
обещава вечно блаженство на Своя слуга Авраам, за да постави пред погледа му явно 
свидетелство за благоволение, добави обещанието за притежаване на Ханаанската земя 
(Бит. 15:1 ,18). По същия начин трябва да разбираме всички земни обещания, които 
бяха дадени на еврейския народ, като духовното обещание, като централно, към което 
всички други се отнасят, винаги стои на първо място. Тъй като разгледах тази тема 
напълно, когато говорих за разликата между старата и новата наредба, сега само й 
хвърлям бегъл поглед. 

12. Физическо и духовно детство 

В названието „деца” разликата, която те спазват, е тази, че децата на Авраам при 
старата наредба са били онези, които произхождат от неговото семе, но сега названието 



се дава на онези, които следват неговата вяра, и следователно онова плътско детство, 
което биваше присадено в общението на завета чрез обрязване, изобразява духовните 
деца на Новия Завет, които са новородени от Божието Слово за безсмъртен живот. Ние 
наистина откриваме в тези думи малка искра истина, но тези лекомислени духове 
грешат тежко в това, че като вземат това, което първо им идва наум, те упорито се 
захващат за една единствена дума, когато трябва да продължат нататък и да сравняват 
много неща заедно. Затова е неизбежно винаги да се заблуждават, защото не се стремят 
да придобият пълно познание по кой да е предмет. Ние определено признаваме, че за 
известно време плътското потомство на Авраам заема мястото на духовното потомство, 
което е присадено към него чрез вяра (Гал. 4:28; Рим. 4:12). Защото ние сме наречени 
негови деца, макар да нямаме плътска връзка с него. Но ако искат да кажат, както те 
неприкрито показват, че на плътското потомство на Авраам никога не е било давано 
духовно обещание, те грешат много. Следователно ние трябва да поемем по по-добър 
път, към който сме насочвани от непогрешимото ръководство на Писанието. Затова 
Господ обещава на Авраам, че ще има потомство, в което ще се благословят всички 
земни народи, и в същото време го уверява, че ще бъде Бог на него и на неговото 
потомство (Бит. 17:7). Всички, които чрез вяра приемат Христос като Начинател на 
благословението, са наследници на това обещание, и затова са наречени деца на 
Авраам. 

13. Авраам е баща на всички вярващи 

Макар че след възкресението на Христос границите на Божието царство 
започват да се разширяват надалеч във всички народи, така че според думите на 
Христос от всички краища вярващите биват събирани за да седнат с Авраам, Исак и 
Яков в небесното царство (Мат. 8:11), все пак в продължение на много векове преди 
това юдеите се радваха на тази голяма милост. И тъй като Той избра тях (отминавайки 
всички други народи) да бъдат за известно време съхранители на Неговото 
благоволение, Той ги определи за Свой специален изкупен народ (Изх. 19:5; 15:16). 

Като свидетелство за тази доброта Той определи обрязването, чрез който символ 
евреите бяха учени, че Бог бди за тяхната сигурност, и с това са подкрепяни в 
надеждата за вечен живот. Защото какво повече е нужно на онзи, когото Бог вече е взел 
под Своята закрила? Затова апостолът, за да докаже, че и езичниците, и евреите са деца 
на Авраам, говори по този начин: „На Авраам вярата се вмени в правда. То как му се 
вмени? Когато беше обрязан ли, или необрязан? Не когато беше обрязан, но необрязан. 
И той прие обрязването като знак и печат на правдата от вяра, която имаше, когато 
беше необрязан, за да бъде той баща на всички, които вярват, ако и необрязани, за да се 
вмени правдата на тях, и баща на ония обрязани, които не само са обрязани, но и ходят 
в стъпките на оная вяра, която нашият баща Авраам е имал, когато бе необрязан” (Рим. 
4:9-12). Не виждаме ли, че и двете са направени равни по достойнство? Защото до 
времето определено от Божествената наредба той беше баща на обрязаните. Но както 
на друго място апостолът пише (Еф. 2:14), разделящата стена, която отделяше 
езичниците от евреите, падна, на тях също се даде достъп до Божието царство и той 
стана и техен баща, и то без белега на обрязването, като неговото място е заето от 
кръщението. Като казва изрично, че Авраам не е баща на онези, които са само 
обрязани, неговата цел е да потисне надменността на онези, които като пренебрегват 
всяко зачитане на праведността, се хвалят само с церемонии. По същия начин в наши 
дни можем да порицаем суетата на онези, които в кръщението не виждат друго освен 
водата. 



14. Заветът с евреите не е анулиран 

Но противно на това се привежда текст от Посланието към Римляните, в който 
апостолът казва, че които са от плътта не са Авраамови деца, а само които са деца на 
обещанието са смятани за потомство (Рим. 9:7). Защото той като че ли намеква, че 
плътската връзка с Авраам, която ние смятаме да има някаква важност, е нищо. 

Но ние трябва внимателно да разгледаме темата, която апостолът там разглежда. 
Тъй като неговата цел е да покаже на евреите, че Божията доброта не е ограничена до 
Авраамовото потомство, и дори че само по себе си то не допринася нищо за нея, той 
привежда като доказателство случаите на Исмаил и Исав (Рим. 9:6-13). Те биват 
отхвърлени, като че ли са чужденци, макар че по плът са истинско потомство на 
Авраам, а благословението остава в Исак и Яков. Това доказва което той по-късно 
твърди, а именно, че спасението зависи от милостта, която Бог дарява на когото ще 
(Рим. 9:15-16), че евреите нямат основания да се хвалят или гордеят със завета, ако не 
спазват закона на завета, тоест да се покоряват на Словото. 

От друга страна, след като събаря тяхната напразна увереност в произхода, тъй 
като осъзнава, че заветът направен с потомството на Авраам не може да се окаже 
безплоден, той заявява, че все пак трябва да се отдава дължимата почит на плътската 
връзка с Авраам, поради която евреите са главни и природни наследници на 
Благовестието, освен когато заради неблагодарността си са отхвърлени като 
недостойни, и все пак са отхвърлени само дотолкова, че народът им да не остане 
напълно лишен от небесно благословение. По тази причина, макар да са били упорити 
нарушители на завета, той ги обявява за святи (такава почит отдава той на святия 
народ, който Бог е зачел със Своя свят завет), докато в сравнение с тях ние сме 
наречени посмъртни или присадени деца на Авраам, и то не по естество, а по 
осиновяване, точно както клон отчупен от своето си дърво и присаден на друг ствол. 
Затова, за да не бъдат лишени от своята привилегия, беше необходимо Благовестието 
първо да се проповядва на тях. Защото те са първородни в Божието семейство. 
Следователно, поради това трябваше да им се отдава дължимата почит докато 
отхвърлят предложението и със своята неблагодарност направят така, че да бъде 
прехвърлено към езичниците. Нито трябва да ги презираме, колкото и голяма да е 
упоритостта, с която постоянстват във войната против Благовестието. Трябва да имаме 
предвид, че по отношение на обещанието Божието благословение все още остава сред 
тях; и както апостолът свидетелства, никога няма да ги напусне, като виждаме, че 
„даровете и призванието от Бога са неотменими” (Рим. 11:29). 

15. Обещанието ще се изпълни не алегорично, а буквално 

Такава е стойността на обещанието дадено на Авраамовото потомство – такъв е 
критерият, според който то трябва да бъде оценявано. Така макар да нямаме съмнение, 
че Божият избор е върховен в отделянето на Божиите деца от незаконородените и 
външните, ние в същото време осъзнаваме, че Бог особено е благоволил да приеме със 
Своята милост потомството на Авраам, и за да засвидетелства това, да го подпечата с 
обрязването. Случаят с християнската Църква е точно същият; защото както Павел 
заявява, че евреите са осветени заради бащите си, така на друго място казва, че децата 
на християните придобиват освещение чрез своите родители (1 Кор. 7:14). От това идва 
изводът, че които са виновни за нечистота (1 Кор. 7:15) са справедливо отделени от 
другите. 



И кой може да има съмнение относно лъжата на техните други твърдения, а 
именно, че децата, които в древността са били обрязвани, само са изобразявали 
духовното детство, започнато от новорождението от Божието Слово? Когато апостолът 
казва, „Исус Христос заради Божията вярност стана служител на обрязаните, за да 
утвърди обещанията дадени на бащите” (Рим. 15:8), той не философства изтънчено, а 
казва, че тъй като заветът направен с Авраам се отнася за неговото потомство, Христос, 
за да потвърди и изпълни обещанието от Бащата, дойде за спасението на еврейския 
народ. Виждате ли как той смята, че след възкресението на Христос обещанието трябва 
да се изпълни към потомството на Авраам, не алегорично, а буквално, според 
значението на думите? Същият е смисълът на изявлението на Петър към евреите: 
„Обещанието е на вас и на децата ви” (Деян. 2:39); и в следващата глава ги нарича деца 
на завета, тоест наследници. Не много различен от това е друг текст на апостола 
цитиран по-горе, в който той смята и приема обрязването на деца като свидетелство за 
общението, което те имат с Христос (Еф. 2:11-13). 

И наистина, ако слушаме нелепостите на тези хора, какво ще стане с 
обещанието, чрез което Господ във втората заповед на Своя закон обещава да бъде 
благодатен към потомството на Своите служители за хиляда поколения (Изх. 20:6). 
Трябва ли да смятаме това за алегория? Това би било обикновено заяждане. Да кажем 
ли, че е отменена? По този начин ще отменим закона, който Христос дойде не да 
унищожи, а да изпълни (Мат. 5:17), за да се обърне за наше вечно добро. Затова нека да 
бъде безспорно, че Бог е толкова добър и щедър към Своите хора, че като белег на 
Своето благоволение счита за угодно да продължи техните привилегии върху децата, 
които им се раждат. 

16. Други привидни разлики между кръщението и обрязването 

Разликите, които тези хора се опитват да прокарват между кръщението и 
обрязването, са не само смешни и лишени от всяко подобие на разум, но и си 
противоречат едни на други. Защото когато твърдят, че кръщението се отнася за първия 
ден на духовното поприще, а обрязването за осмия ден, когато умъртвяването вече е 
постигнато, те веднага забравят разликата и променят песента си, представяйки 
обрязването като образ на умъртвяване на плътта, а кръщението като погребване, което 
не се дава на никого освен на онези, които вече са мъртви. Какво са тези шеметни 
противоречия ако не трескави бълнувания? Според първия възглед кръщението трябва 
да предшества обрязването; според втория трябва да е след него. Не за първи път 
виждаме човешките умове да се скитат насам-натам, когато заместват непогрешимото 
Божие Слово със своите бълнувания. 

Затова твърдим, че тяхното предишно разделение е проста измислица. Дори да 
бяхме склонни да правим алегория от осмия ден, техният начин за това не е 
правилният. Би било много по-добре с ранните християни да говорим за осмия ден като 
деня на възкресението, което стана на осмия ден, и за което знаем, че от него зависи 
новият живот, или за целия ход на настоящия живот, през който трябва да се извършва 
умъртвяването, което свършва едва когато самият живот свършва; макар да изглежда, 
че Бог е възнамерявал да се погрижи за крехкостта на бебетата като отлага обрязването 
до осмия ден, тъй като вероятно раната би била много по-опасна, ако се нанесе веднага 
след раждането. 



Колко по-разумно е изявлението на Писанието, че като вече сме мъртви, ние сме 
погребани в кръщението (Рим. 6:4); тъй като то изрично заявява, че сме погребани в 
смърт, за да можем напълно да умрем, и така да се стремим към това умъртвяване? 

Също толкова остроумно е тяхното заяждане, че ако кръщението бъде направено 
съобразено с обрязването, жените не трябва да се кръщават. Защото ако е напълно 
сигурно, че освещаването на израилевото потомство се засвидетелства чрез белега на 
обрязването, не може да има съмнение, че е наредено за освещаване и на мъжете, и на 
жените. Но макар че ритуала може да се изпълнява само на мъжете, пак жените са чрез 
тях съдружници и съучастници в обрязването. Следователно, пренебрегвайки всички 
такива дребнави разграничения, нека да се съсредоточим върху цялостната прилика 
между кръщението и обрязването, както се вижда във вътрешното служение, 
обещанието, употребата и действието. 

(Отговор на аргумента, че децата не са способни на вяра, 17-20) 
17. Децата също трябва да имат живот в Христос 

Те изглежда смятат, че привеждат най-силната си причина да отказват кръщение 
на децата, когато твърдят, че те са неспособни от ранна възраст да разбират тайната, 
която е запечатана в него, а именно, духовното новорождение, което не важи за най-
ранното детство. От това заключават, че децата трябва да бъдат смятани само за 
Адамови деца докато достигнат възраст подходяща за приемане на второто раждане. 
Но всичко това пряко противоречи на Божията истина. Защото ако те трябва да бъдат 
считани за Адамови деца, те са оставени в смърт, тъй като в Адам те не могат да правят 
нищо друго освен да умрат (Рим. 5:12f.) обратното, Христос заповядва да ги доведат 
при Него (Мат. 19:14). Защо? Защото Той е животът. Затова, за да ги съживи, Той ги 
прави съдружници със Себе Си, докато тези хора ги гонят от Христос и ги осъждат на 
смърт. 

Но ако твърдят, че децата не умират, когато са считани за Адамови синове, тази 
заблуда е опровергана повече от достатъчно от свидетелството на Писанието (1 Кор. 
15:22). Защото като виждаме, че то заявява, че в Адам всички умират, следва, че не 
остава никаква надежда за живот освен в Христос. Следователно, за да станем 
наследници на живота, трябва да се съединим с Него. И отново, като виждаме написано 
на друго място, че всички сме по естество деца на гнева (Еф. 2:3), и сме заченати в грях 
(Пс 51:5), на който осъждението е неразделен спътник, трябва да се разделим с нашето 
собствено естество преди да имаме някакъв достъп до Божието царство. И кое може да 
бъде по-ясно от израза, „Плът и кръв не могат да наследят Божието царство” (1 Кор. 
15:50)? Следователно, нека да съборим всяко нещо, което е наше собствено а това не 
може да стане без новорождението), и тогава ще осъзнаем това притежание на 
царството. Накратко, ако Христос говори истината, когато заявява, че Той е животът 
(Йоан 11:25; 14:6), трябва задължително да бъдем присадени в Него, чрез Когото 
биваме избавени от робството на смъртта. 

Но как, питат те, биват новородени бебетата, когато нямат познание за добро и 
зло? Ние отговаряме, че Божието действие не е нищожно само защото е отвъд обсега на 
нашите способности. Нещо повече, децата, които ще бъдат спасени (и е сигурно, че 
някои биват спасявани на тази възраст), трябва безспорно преди това да бъдат 
новородени от Господа. Защото ако носят със себе си вътрешна поквара от утробата на 
майка си, те трябва да бъдат очистени преди да бъдат приети в Божието царство, в 



което няма да влезе нищо, което омърсява (Откр. 21:27). Ако те се раждат грешници, 
както Давид и Павел заявяват, те трябва да останат или неприети и омразни на Бога, 
или да бъдат оправдани. И защо да питаме за повече, когато самият Съдия открито 
заявява, че „ако човек не се роди отново, не може да види Божието царство” (Йоан 3:3)? 

Но за да смълчи тази група противници, в случая с Йоан Кръстител, когото 
освети от утробата на майка му (Лука 1:15), Бог даде доказателство какво може да 
направи в другите. Те не печелят нищо с дребнавостта, към която прибягват тук, а 
именно, че това било направено само веднъж, и от това не следва, че Господ винаги 
така постъпва с децата. Това не е начинът, по който ние разсъждаваме. Нашата 
единствена цел е да покажем, че те неправедно и злонамерено поставят ограничения на 
Божията сила, която не може да бъде ограничена. Също толкова малка тежест има и 
друго хитруване. Те твърдят, че в нормалния език на Писанията „от утробата” има 
значение на „от детството.” Но е лесно да се види, че ангелът имаше друго предвид, 
когато обяви на Захария, че още нероденото дете ще бъде изпълнено със Святия Дух. 
Вместо да се опитваме да налагаме закони на Бога, нека да приемем, че Той освещава 
когото ще по начина, по който освети Йоан, като виждаме, че Неговата сила не може да 
бъде ограничавана. 

18. Аргумент от детството на Христос 

И наистина, Христос беше осветен от най-ранно детство, за да може да освещава 
Своите избрани във всякаква възраст без разграничение. Защото както Той, за да 
изличи вината за непокорството извършено в нашата плът, прие тази същата плът, за да 
може заради нас и на наше място да покаже съвършено покорство, така беше заченат от 
Святия Дух, та съвършено проникнат от Неговата святост в плътта, която беше приел, 
да може да я предаде и на нас. Ако в Христос имаме съвършен пример за всяка 
благодат, която Бог дарява на всички Свои деца, в този случай имаме доказателство, че 
детската възраст не е неспособна да приеме освещение. 

Поне това установяваме като неоспоримо, че никой от Неговите избрани не бива 
призован от настоящия живот без да бъде преди това осветен и новороден чрез Божия 
Дух. Колкото до тяхното възражение, че в Писанията Духът не признава никакво 
освещение освен това, което е от нетленно семе, тоест от Божието Слово, те погрешно 
тълкуват думите на Петър, в които той включва само вярващите, които са научени чрез 
проповядването на Благовестието (1 Пет. 1:23). Ние наистина признаваме, че 
Господното Слово е единственото семе на духовно новорождение; но отричаме извода, 
че следователно Божията сила не може да новоражда малки деца. Това е толкова 
възможно и лесно за Него, колкото е чудно и необхватно за нас. Би било опасно да 
отричаме, че Господ е способен да ги снабди с познание за Себе Си по всякакъв начин, 
който Му е угоден. 

19. Възражение: децата не могат да разбират проповядването 

Но вярата, казват те, идва от слушане (Рим. 10:17), употребата на което малките 
деца все още не са придобили, нито могат да бъдат способни да познават Бога, тъй като 
са, както Мойсей заявява, без познание за добро и зло (Вт. 1:39). Но те не забелязват, че 
където апостолът прави слушането начало на вярата, той само описва обичайния начин 
и наредба, които Господ нормално използва в призоваването на Своите хора, и не 
полага непроменимо правило, което не може да бъде заменено с никакъв друг начин. 



Той определено е призовал мнозина и ги е надарил с истинско познание за Себе Си 
чрез вътрешни средства, чрез просветление от Духа, без посредничеството на 
проповядването. Но тъй като те смятат за много нелепо да приписват някакво познание 
за Бога на малки деца, които Мойсей прави лишени от познание за добро и зло, нека да 
ми кажат къде точно е опасността ако се каже, че сега получават някаква част от онази 
благодат, от която по-късно ще имат пълна мяра. Защото ако пълнотата на живота се 
състои в съвършено познание за Бога, тъй като някои от онези, които смъртта отнася в 
първите мигове на детството, преминават във вечен живот, те определено са приети да 
съзерцават непосредственото Божие присъствие. И така, онези, които Господ ще освети 
с пълната яркост на Своята светлина, защо да не може, ако Му е угодно, да ги освети 
сега с някакъв малък лъч, особено ако не премахва тяхното незнание преди да ги избави 
от затвора на плътта? Аз няма безразсъдно да твърдя, че те са надарени със същата 
вяра, които ние изпитваме в себе си, или въобще имат някакво познание, което да 
наподобява вяра (това по-скоро ще оставя нерешено); но до известна степен ще обуздая 
упоритата надменност на онези хора, които разгорещено потвърждават или отричат 
каквото им е изгодно. 

20. Възражение: децата не са способни нито на покаяние, нито на вяра 

За да придобият по-силна позиция тук, те добавят, че кръщението е тайнство на 
покаяние и вяра, и тъй като нито едно от тези не е приложимо за ранното детство, 
трябва да внимаваме да не направим неговия смисъл празен и несъществен като 
приемаме деца в отслужването на кръщението. Но тези стрели са насочени повече 
против Бога отколкото против нас; тъй като фактът, че обрязването е белег на 
покаяние, е напълно установен от много текстове в Писанието (Ер. 4:4; 9:25; ср. Вт. 
10:16; 30:6). Така Павел го нарича печат на правдата от вяра (Рим. 4:11). Затова нека да 
попитат Бога защо заповядва обрязването да бъде извършвано върху телата на деца. 
Защото тъй като по този въпрос кръщението и обрязването са в една и съща група, те не 
могат да дадат едно нещо на едното без да го признаят и на другото. Ако прибягнат до 
обичайното си увъртане, че тогава с детската възраст са били изобразявани духовните 
деца, ние вече затворихме този изход за бягство. Така казваме, че тъй като Бог е 
приложил обрязването, белег на покаяние и вяра, на децата, не трябва да изглежда 
нелепо те сега да бъдат направени съучастници в кръщението, освен ако хората не 
изберат да издигат глас против Божията наредба. Но както във всички Негови дела, 
така и тук се изявява достатъчно мъдрост и правда, за да потисне клеветите на 
нечестивите. Защото макар че в мига, когато са обрязвани, децата не осъзнават какво 
означава белегът, все пак те са наистина са обрязани за умъртвяване на тяхното 
извратено и омърсено естество; умъртвяване, към което те се след това се стремят, 
когато пораснат. Накратко, възражението лесно бива опровергано от факта, че децата 
биват кръщавани за бъдещо покаяние и вяра. Макар че тези неща все още не са 
формирани в тях, все пак зачатъкът на двете остава в тях чрез тайното действие на 
Духа. 

Този отговор отведнъж опровергава всички възражения, които биват хвърлени 
против нас от позиция на смисъла на кръщението; например, името, с което Павел го 
удостоява, когато го нарича „умиване на новорождение и обновление” (Тит 3:5). От 
това те твърдят, че то не трябва да се дава на никой освен на онзи, който е способен на 
такива чувства. Но ние от друга страна можем да възразим, че тогава и обрязването, 
което е наречено новорождение, не трябва да се дава на никой освен на новородените. 
По този начин ще осъдим една Божия наредба. Така, както вече намекнахме, всички 



аргументи, които отричат обрязването, нямат никаква сила против кръщението. Нито 
могат да избегнат като казват, че всичко, което е основано върху Божия авторитет, е 
абсолютно непроменено дори да няма причина за него, но че тази почит не се дължи на 
кръщението на деца, нито на други подобни неща, които не са изрично поръчани от 
изричното Божие Слово. Те винаги остават хванати в тази дилема. Божията заповед да 
се обрязват децата е или законна и не подлежи на критика, или заслужава порицание. 
Ако няма нищо глупаво или нелепо в нея, не може да се докаже никаква нелепост и в 
спазването на кръщението на деца. 

(Действието на Духа в кръстените деца, 21-22) 
21. Детето израства в разбиране за своето кръщение 

Така се справяме с обвинението в нелепост, с което те се опитват да го 
заклеймяват. Ако онези, на които Господ е дарил Своя избор, след като са получили 
белега на новорождението, напускат този живот преди да пораснат, чрез необхватната 
сила на Своя Дух Той ги обновява по необходимия начин, който Той единствен вижда. 
Ако достигнат възраст, когато могат да бъдат учени за смисъла на кръщението, с това 
ще бъдат подтикнати към по-голяма ревност за обновление, белега на което са 
получили в най-ранно детство, както ще научат, за да могат да се стремят към него през 
целия си живот. 

В същия смисъл са двата текста, в които Павел учи, че ние биваме погребани с 
Христос в кръщението (Рим. 6:4; Кол. 2:12). Защото с това той няма предвид, че онзи, 
който ще бъде посветен в кръщението, трябва преди това да е погребан с Христос, а 
просто заявява учението, което се поучава от кръщението, и то на хората, които вече са 
кръстени; така че дори и най-несмислените не могат да твърдят от този текст, че то 
трябва да предшества кръщението. По този начин Мойсей (Вт. 10:16) и пророците 
напомнят на хората за това, което е изобразено от обрязването, което и децата 
получаваха. 

В същия смисъл Павел казва на галатяните, „Всички, които сте се кръстили в 
Христос, с Христос сте се облекли” (Гал. 3:27). Защо? За да могат след това да живеят 
за Христос, за Когото не са живели преди. И макар че при възрастните получаването на 
белега трябва да следва разбирането на неговото значение, при децата трябва да се 
следва различно правило, както след малко ще обясним. 

Не може да се изведе друго заключение от един текст в Петър, на който те силно 
се облягат. Той казва, че кръщението не е „измиване на плътската нечистота, а позив 
към Бога на чиста съвест” (1 Пет. 3:21). От това те спорят, че не остава нищо за 
кръщение на деца, което се превръща само в дим, тъй като е в пълно противоречие със 
значението на кръщението. Но заблудата, която ги подвежда, е, че същността винаги 
ще предхожда белега. Защото истинността на обрязването се състоеше в същия позив 
на чиста съвест; но ако същността задължително трябва да предхожда, децата никога не 
биха били обрязвани според Божията заповед. Но като показва, че позивът на чиста 
съвест съставлява същността на обрязването, и в същото време заповядва децата да 
бъдат обрязвани, Той самият ясно показва, че в техния случай обрязването се отнася за 
бъдещето. Следователно в кръщението на деца не се изисква нищо, което да има 
настоящо действие, а само се потвърждава и освещава заветът, който Господ е 
направил с тях. Другата част на смисъла на тайнството ще последва във времето, което 
самият Бог е промислил. 



22. Това е утеха за децата; следователно те не трябва да бъдат лишавани от 
белега 

Мисля, че всеки ясно осъзнава, че всички такива аргументи са само извращения 
на Писанието. Накратко ще изследваме другите останали аргументи свързани с тези. Те 
възразяват, че кръщението се дава за прощение на греховете. Когато това се признае, то 
силно поддържа нашия възглед; защото като виждаме, че сме родени грешници, ние 
имаме нужда от прошка и опрощение от самата утроба. Нещо повече, тъй като Бог не 
изключва тяхната възраст от надеждата за милост, а им дава увереност в нея, защо да ги 
лишаваме от белега, който е много по-нисш от действителността? Така ние отправяме 
обратно към тях стрелата, която те насочват против нас. Децата получават прощение на 
греховете; следователно те не трябва да бъдат лишавани от белега. 

Те привеждат текста от Ефесяни, че Христос даде Себе Си за Църквата, „за да я 
освети като я очисти с водно умиване чрез Словото” (Еф. 5:26). Не може да се цитира 
нищо по-уместно за опровергаване на тяхната заблуда; то ни дава лесно доказателство. 
Ако чрез кръщението Христос възнамерява да докаже опрощението, чрез което очиства 
Своята Църква, няма да изглежда справедливо да отричаме това свидетелство на 
децата, които по право са смятани за част от Църквата, тъй като са наречени 
наследници на небесното царство. Защото когато Павел казва, че е очистена чрез водно 
умиване, той обхваща цялата Църква. 

От неговите думи на друго място, че чрез кръщението сме присадени в 
Христовото тяло (1 Кор. 12:13), по същия начин заключаваме, че децата, които той 
включва сред членовете на Христос, трябва да бъдат кръщавани, за да не бъдат 
откъсвани от Неговото тяло. 

Виждате ли яростната атака, която те отправят с всички средства срещу 
основите на нашата вяра! 

(Кръщението на деца в началото на Църквата, 23-24) 
23. Изявления в Писанието относно възрастни не трябва да се прилагат за деца без 
допълнителни свидетелства 

Те сега стигат до обичая и практиката на апостолската епоха, като твърдят, че 
няма случай някой да е бил допуснат до кръщение без преди това да е направил 
изповед на вяра и покаяние. Защото когато Петър бива попитан от своите слушатели, 
които бяха ужилени в сърцата си, „Какво да сторим?”, неговият съвет е, „Покайте се, и 
всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви” 
(Деян. 2:37, 38). По същия начин, когато Филип беше помолен от евнуха да го кръсти, 
отговори, „Ако вярваш с цяло сърце, можеш.” От това те смятат, че могат да заключат, 
че кръщението не може законно да се дава на никой без предхождаща вяра и покаяние. 
Ако се съгласим с този аргумент, първият текст, в който не се споменава вярата, ще 
докаже, че само покаяние е достатъчно, а вторият, който не изисква покаяние, че има 
нужда само от вяра. Те ще възразят, предполагам, че единият текст допълва другия, и 
че следователно двата трябва да бъдат свързани. Аз на свой ред твърдя, че тези двата 
трябва да бъдат сравнени с други текстове, които допринасят нещо за решаването на 
тази трудност. Има много стихове в Писанието, чийто смисъл зависи от тяхното 
конкретно място. Имаме пример за това в настоящия случай. Онези, на които Петър и 
Филип казват тези неща, са на възраст способна да се стреми към покаяние и да получи 



вяра. Ние изрично настояваме такива хора да не бъдат кръщавани ако не се виждат 
тяхното обръщане и вяра, поне доколкото те могат да бъдат удостоверени според 
човешка преценка. Но е съвършено ясно, че децата трябва да бъдат поставени в друга 
група. Защото когато в древността някой се присъединяваше към религиозната 
общност на Израел, трябваше да бъде учен на завета и обучен в Господния закон преди 
да приеме обрязване, защото е от различен народ; с други думи, чужд на Израилевия 
народ, с който е бил сключен заветът, осветен от обрязването. 

24. Авраам и Исак са пример за разликата между възрастни и деца 

Така когато избра Авраам за Себе Си, Господ не започна с обрязване, и 
междувременно да скрие какво има предвид с този белег, но първо обяви, че 
възнамерява да направи завет с него, и след неговата вяра в обещанието го направи 
участник в тайнството. Защо тайнството дойде след вярата в Авраам, а в неговия син 
Исак предхожда всякакъв разсъдък? Правилно е човекът, който като възрастен бива 
приет в общение на завет с някой, на когото преди е бил враг, предварително да научи 
условията; но не е така с детето, което му се ражда. Според условията на обещанието то 
е включено в обещанието от утробата на майка си по наследствено право. Или, да 
заявим случая по-кратко и по-ясно, ако децата на вярващите са участници в завета без 
да имат нужда от разбиране, няма причина да им бъде отказван белегът само защото не 
са способни да се закълнат в изискванията на завета. Несъмнено това е причината 
Господ понякога да заявява, че децата раждани на израилтяните са заченати и родени 
на Него (Езек. 16:20; 23:37). Защото Той несъмнено дава синовни права на децата на 
онези хора, на чието потомство е обещал да бъде Баща. А детето произлязло от 
невярващи родители е считано за чужденец към завета докато не бъде съединено с Бога 
във вяра. Затова не е странно, че белегът бива отказван, когато изобразената същност е 
празна и невярна. Според този възглед Павел казва, че езичниците, докато се впускат в 
идолопоклонство, са чужденци към заветите (Еф. 2:11). Ако не греша, целият случай 
може кратко и ясно да се обясни така: Онези, които на възраст приемат вярата в 
Христос, тъй като досега са били чужденци към завета, не трябва да приемат 
кръщението без предхождаща вяра и покаяние. Само те могат да им дадат достъп до 
общението на завета, докато децата произхождащи от християни, тъй като незабавно 
при раждането си са приети от Бога като наследници на завета, също трябва да бъдат 
допуснати до кръщение. На това трябва да отдадем разказа на Евангелиста, че 
кръщаваните от Йоан изповядваха своите грехове (Мат. 3:6). Ние твърдим, че този 
пример трябва да се спазва и в наши дни. Ако някой мюсюлманин иска кръщение, ние 
няма веднага да изпълним ритуала без да получим изповед, която е задоволителна за 
Църквата. 

(Тълкуване на някои текстове, привеждани против кръщението на деца: не 
всички, които умират некръстени, са осъдени, 25-30) 
25. Новородени „от вода и от Дух” 

Друг текст, който те привеждат, е от третата глава на Йоан, където на тях им 
изглежда, че думите на нашия Спасител намекват, че в кръщението се изисква 
настоящо новорождение: „Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в 
Божието царство” (Йоан 3:5). Виждате ли, казват те, как устата на самия Господ 
наричат кръщението новорождение, и следователно на какво основание и по каква 
логика кръщението се дава на онези, за които е съвършено очевидно, че въобще не са 
способни на новорождение? 



Първо, те грешат като си въобразяват, че въобще се споменава за кръщение в 
този текст, просто защото се използва думата „вода.” Никодим, след като нашият 
Спасител му обясни покварата на естеството и необходимостта от новорождение, 
продължи да си мисли за телесно раждане, и затова нашият Спасител показва начинът, 
по който Бог ни новоражда, а именно, чрез вода и Дух; с други думи, чрез Духа, Който 
като напоява и очиства душите на вярващите, действа по начин подобен на водата. 
Следователно под „вода и Дух” аз просто разбирам Духа, Който е вода. И този израз не 
е нов. Той е в съвършено съгласие с използвания израз в третата глава на Матей, „Онзи, 
Който иде след мен, е по-силен от мен. . . . Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън” 
(Мат. 3:11). Следователно, както да кръщава със Святия Дух и с огън е да дава Святия 
Дух, Който в новорождението има служението и естеството на огъня, така да бъдем 
новородени от вода и от Дух не е нищо друго освен да получим тази сила на Духа, 
която има същото действие върху душата, което водата има върху тялото. Знам, че се 
дава и друго тълкувание, но нямам съмнение, че това е истинският смисъл, защото 
единствената цел на нашия Спасител е да поучава, че всички, които се стремят към 
небесното царство, трябва да изоставят своето естество. 

И ако бяхме настроени да подражаваме на тези хора в техния начин на 
възразяване, след като се съгласим с това, което искат, можем лесно да отговорим, че 
кръщението идва преди вярата и покаянието, тъй като в този текст нашият Спасител го 
споменава преди Духа. Това определено трябва да се разбира за духовните дарби, и ако 
те следват след кръщението, аз съм получил всичко, за което се боря. Но да оставим 
настрана дребнавите заяждания, простото тълкувание, което трябва да се възприеме, е 
това, което дадох, а именно, че никой не може да влезе в Божието царство, докато не 
бъде обновен чрез живата вода, тоест чрез Духа. 

26. Не всички некръстени са изгубени 

Нещо повече, това ясно разрушава измислицата на онези, които осъждат всички 
некръстени на вечна смърт. И така, нека както те настояват да предположим, че 
кръщението се отслужва само на възрастни. Какво ще кажат за младеж, който след като 
е напоен надлежно и истински с основните положения на благочестието, докато чака 
деня на кръщението, неочаквано бива отнесен от внезапна смърт? Обещанието на 
Господа е ясно: „Който слуша Моето Слово и вярва в Този, Който Ме е пратил, има 
вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота” (Йоан 5:24). 
Никъде не четем да осъжда някой, който още не е кръстен. Не искам да бъда разбиран 
като че ли намеквам, че кръщението може да бъде осъждано безнаказано. Не само не 
оневинявам това пренебрежение, но и твърдя, че то нарушава Господния завет. Текстът 
само служи да покаже, че ние не трябва да считаме кръщението за толкова необходимо, 
че да смятаме, че всеки, който е изгубил възможността да го получи, ще погине заради 
това. Ако се съгласим с тяхната измислица, трябва да осъдим без изключение всички, 
които поради някаква случайност не са успели да получат кръщение, колкото и да са 
били надарени с вярата, която самият Христос имаше. Нещо повече, ако кръщението е 
необходимо за спасението, както те твърдят, като го отказват на децата, ги осъждат на 
вечна смърт. Нека да разсъдим какво съгласие имат те с думите на Христос, Който 
казва, че „на такива е небесното царство” (Мат. 19:14). И дори да се съгласим с всичко 
при тях по отношение на смисъла на този текст, те няма да получат нищо от него, 
докато първо не опровергаят учението относно новорождението на децата, което вече 
доказахме. 



27. Думите на Исус за кръщението 

Но те се хвалят, че имат най-силната си опора в самата наредба за кръщението, 
която намират в последната глава на Матей, където като изпраща Своите ученици в 
свет, Христос им заповядва да учат и тогава да кръщават (Мат. 28:19). Тогава в 
последната глава на Марк е добавено, „Който вярва и се кръсти ще бъде спасен” (Марк. 
16:16). Какво повече да искаме, казват те, след като думите на Христос изрично 
заявяват, че учението трябва да предхожда кръщението, и поставят кръщението след 
вярата? Нашият Господ сам дава пример за тази наредба, като избра да не се кръсти до 
тридесетата Си година (Мат. 3:13; Лука 3:21-22). 

По колко много начини те се впримчват сами и издават своето невежество! Те 
грешат повече от детински в това, че извличат първата наредба за кръщението от този 
текст, докато Христос заповяда то да бъде отслужвано от апостолите още от началото 
на Своето служение. Следователно няма основание да се спори, че законът и правилото 
за кръщение трябва да се търсят от тези два текста като съдържащи първата наредба. 

Но ако им позволим правото да се заблуждават, колко безсилен е този начин на 
спор? Ако бях склонен на увъртания, имам не само възможност за избягване, но и 
широко поле да се впусна във всякакви подробности. Защото когато те така отчаяно се 
хващат за реда на думите, настоявайки, че защото е казано, „идете, поучавайте и 
кръщавайте,” и отново, „който вярва и се кръсти,” че трябва да проповядват преди да 
кръщават и да вярват преди да бъдат кръстени, защо ние на своя страна да не обърнем 
въпроса, че те трябва да кръщават преди да поучават спазването на нещата, които 
Христос заповяда, защото е казано, „Кръщавайте, като учите на всичко, което съм ви 
заповядал”? Същото нещо наблюдаваме в другия текст, в който Христос говори за 
новорождението от вода и Дух. Защото ако тълкуваме както те настояват, тогава 
кръщението трябва да предхожда духовното новорождение, защото е споменато преди 
него. Христос учи, че ние трябва да се новородим не от Дух и вода, а от вода и Дух. 

28. В Марк 16:16 не се говори за деца 

Този непобедим аргумент, на който те се надяват толкова много, вече изглежда 
значително разтърсен; но тъй като ние имаме достатъчна закрила в простотата на 
истината, не желая да избягвам въпроса чрез дребни хитрости. Затова нека да ми дадат 
сериозен отговор. Заповедта дадена тук от Христос се отнася главно за проповядването 
на Благовестието; кръщението е добавено към него като прибавка. Той говори за 
кръщението само дотолкова, доколкото неговото отслужване е подчинено на 
действието на поучаване. Защото Христос изпраща Своите ученици да разпространяват 
Благовестието до всички народи по света, та чрез учението на спасението да съберат 
хора, които преди са били изгубени за Неговото царство. Но кои или какви са тези 
хора? Сигурно е, че се говори само за онези, които са способни да приемат Неговото 
учение. Той заповядва тези хора, след като бъдат научени, да бъдат и кръстени, като 
добавя обещанието: Който вярва и се кръсти ще бъде спасен. Има ли поне една сричка 
за деца в цялата беседа? Тогава какъв е аргументът, с който те ни нападат? Хората на 
зряла възраст трябва да бъдат научени и доведени до вярата преди да бъдат кръстени, и 
следователно е незаконно да правим кръщението достъпно за децата. Те по никакъв 
начин не могат да докажат нищо друго от този текст, освен че Благовестието трябва да 
бъде проповядвано на онези, които са способни да го чуят, преди да бъдат кръстени; 



защото текстът говори само за такива хора. Нека ако могат от това да хвърлят 
препятствие пред кръщаването на деца. 

29. Исус като първообраз на кръщение на възрастен 

Но аз чрез едно много ясно подобие ще направя техните заблуди очевидни дори 
за слепите. Ако някой настоява, че децата трябва да бъдат лишавани от храна под 
предлог, че апостолът не позволява никой да яде ако не работи (2 Сол. 3:10), няма ли да 
заслужава да бъде осмян от всички? Защо? Защото той изкривява и прилага за всички 
без разграничение това, което е казано за определена група хора на определена възраст. 
Също толкова малка е сръчността на тези хора в настоящия случай. Това, което всеки 
вижда, че е предназначено за зряла възраст, те прилагат към децата, като ги подчиняват 
на правило, което е било положено само за хора на възраст. 

По отношение на примера на нашия Спасител, той не дава подкрепа за тяхната 
позиция. Той не беше кръстен преди Своята тридесетгодишна възраст. Това наистина е 
вярно, но причината е очевидна; защото тогава Той реши да положи здравата основа за 
кръщението чрез Своето проповядване, или по-скоро да потвърди основата, която Йоан 
преди това беше положил. И така, когато Му беше угодно да нареди кръщението чрез 
Своето учение, за да даде по-голяма власт на Своята наредба, Той я освети в 
собствената Си личност и в най-подходящото време, а именно, началото на Своето 
служение. Накратко, те не могат да докажат нищо повече от това, че кръщението има 
своя произход и начало в проповядването на Благовестието. Но ако им харесва да се 
съсредоточават върху тридесетата година, защо не я спазват, но приемат всеки в 
кръщение според възгледа, който са си съставили за неговите умения? Та дори Сервет, 
един от техните учители, макар че упорито настоява на тази възраст, започва да действа 
като пророк на двадесет и една годишна възраст; като че ли можем да позволим някой 
да си присвоява служението на учител в Църквата преди да е станал член на Църквата. 

30. Кръщението и Господната вечеря 

Накрая те възразяват, че няма по-голяма причина за допускане на деца до 
кръщение от допускането им до Господната вечеря, до която обаче те никога не биват 
допускани; като че ли Писанието не очертава по всякакъв начин голяма разлика между 
тях. Наистина, в ранната Църква Господната вечеря често е давана на деца, както се 
вижда от Киприан и Августин (August. ad Bonif. Lib. 1); но тази практика правилно е 
отпаднала. Защото ако разгледаме особеното естество на кръщението, то е като влизане 
и като посвещаване в Църквата, чрез което се нареждаме сред Божиите хора, белег на 
нашето духовно новорождение, чрез което се раждаме отново да бъдем Божии деца, 
докато обратното, Вечерята е предназначена за хората на зряла възраст, които като са 
преминали нежния период на детството, са способни да понасят твърда храна. 

Тази разлика е много ясно показана в Писанието. Защото по отношение на 
кръщението там Господ не прави разлика по възраст, докато не допуска всички да 
участват във Вечерята, а я ограничава до онези, които са способни да разпознават 
Господното тяло и кръв, да изследват съвестта си, да изявят смъртта на Господа и да 
разбират нейното действие. Можем ли да желаем нещо по-ясно от това, което 
апостолът казва, когато ни увещава така: „Нека всеки да изпитва себе си и така да яде 
от хляба и да пие от чашата” (1 Кор. 11:28)? Следователно трябва първо да има 
изпитване, а е напразно да се очаква това от деца. И отново, „Който яде и пие 



недостойно, яде и пие осъждане на себе си, тъй като разпознава Господното тяло.” Ако 
не могат да участват достойно без да са способни правилно да разпознават святостта на 
Господното тяло, защо да даваме на нашите малки деца отрова вместо животворна 
храна? И каква е заповедта на нашия Господ? „Правете това за Мое възпоминание.” И 
какъв е изводът, който апостолът прави от това? „Като ядете този хляб и пиете тази 
чаша, изявявате смъртта на Господа, докато Той дойде.” Как можем да изискваме 
децата да си спомнят събитие, за което те нямат разбиране; как да искаме да „изявяват 
смъртта на Господа,” когато нямат никаква представа за нейната същност и ползи? 
Нищо такова не се изисква за кръщението. Следователно именно в това е най-голямата 
разлика между двата белега. Наблюдаваме същото при подобните белези при старата 
наредба. Обрязването, което както е добре известно съответства на кръщението, е 
предназначено за децата, но Пасхата, която е заменена с Вечерята, не приема 
безразборно всякакви гости, но се яде по закон само от онези, които са на достатъчна 
възраст да питат за нейното значение (Изх. 12:26). Ако тези хора имаха поне една 
частица смисленост в мозъка си, биха ли били така слепи относно един толкова ясен и 
очевиден въпрос? 

(Отговори на аргументите на Сервет, и заключение, 31-32) 
31. Възражението на Сервет 

Макар да не желая да досаждам на читателя с поредицата от глупости, които 
Сервет – един от немаловажните сред анабаптистите, та дори и на голяма почит сред 
тяхната банда – определя за специални аргументи, когато ги привежда като се приготвя 
за битка, заслужава си накратко да ги опровергая. 

1. Той твърди, че тъй като символите на Църквата са съвършени, те 
изискват хора, които са съвършени или поне способни на съвършенство. Но 
отговорът е ясен. Съвършенството на кръщението, което се простира дори до 
смъртта, неправилно бива ограничено до един миг във времето; нещо повече, 
той глупаво изисква съвършенството, в което кръщението ни кани да 
напредваме непрекъснато през целия живот, да става веднага. 

2. Той възразява, че символите на Църквата са наредени за 
възпоминание, та всеки да си спомня, че е бил погребан с Христос. Аз 
отговарям, че това, което е измислил в ума си, не се нуждае от опровержение, 
защото това, което той полага върху кръщението по правило принадлежи на 
Вечерята, както се вижда от думите на Павел, „Нека човек да изпитва себе си” (1 
Кор. 11:28), думи, подобни на които никъде не са използвани по отношение на 
кръщението. Откъдето заключаваме, че е правилно онези, които в ранна възраст 
са неспособни на себеизпитване, да бъдат кръщавани. 

3. Неговата трета точка е, че всички, които не вярват в Сина, остават 
в смърт и Божият гняв почива върху тях (Йоан 3:36); и следователно децата, 
които не са способни да вярват, остават под осъждение. Аз отговарям, че 
Христос тук говори не за общата вина, под която е цялото потомство на Адам, а 
само заплашва презрителите на Благовестието, които горделиво и надменно 
подиграват предложената им благодат. Но това няма нищо общо с децата. В 
същото време аз му представям обратния аргумент. Всеки, когото Христос 
благославя, е свободен от проклятието на Адам и от Божия гняв. Следователно, 
като виждаме, че Той благославя децата, следва, че те са свободни от смъртта. 
След това той лъжливо цитира текст, който не се намира никъде: „Който е роден 
от Духа, чува гласа на Духа.” Дори да приемем, че такъв текст съществува в 



4. Неговото четвърто възражение е, че тъй като първо е одушевеното 
(1 Кор. 15:46), трябва да чакаме да се изпълни времето за кръщението, което е 
духовно. Но макар да признавам, че цялото потомство на Адам, родено от плът, 
носи осъждението със себе си от утробата, аз твърдя, че това не е пречка за 
незабавното прилагане на Божието изцеление. Сервет не може да покаже, че 
според Божията наредба трябва да изминат няколко години преди да може да 
започне новият духовен живот. Свидетелството на Павел е, че макар и осъдени 
по плът, децата на вярващите са святи по свръхестествена благодат. 

5. Той след това привежда алегорията, че когато Давид се качи на 
хълма Сион, не взе със себе си слепи и сакати, а силни воини (2 Царе 5:8). Но 
какво ако аз противопоставя на това притчата, в която Бог кани на небесната 
трапеза слепите и сакатите? По какъв начин Сервет ще развърже този възел? 
Нещо повече, питам, преди това слепите и сакатите не служеха ли на Давид? Но 
излишно е да оставам по-дълго на този аргумент, който е основан единствено 
върху неправилно цитиране, както читателят може да научи от святата история. 

6. Той добавя и друга алегория, а именно, че апостолите са били 
ловци на хора, не на деца. Тогава аз питам, какво иска да каже нашият Спасител, 
когато казва, че в мрежата се хващат всякакви риби (Мат. 4:19; 13:47)? Но тъй 
като не изпитвам удоволствие да се забавлявам с алегории, отговарям, че когато 
служението на поучение беше възложено на апостолите, не им беше забранено 
да кръщават деца. Нещо повече, бих искал да знам защо когато Евангелистът 
използва думата ανθρωπουσ (която обхваща целия човешки род), Сервет 
отрича, че децата се включват в нея. 

7. Неговият седми аргумент е, че тъй като духовните неща се 
поясняват на духовните хора (1 Кор. 2:13), децата не са годни за кръщение, тъй 
като не са духовни. Очевидно е колко извратено той изкривява този текст на 
Павел. Той се отнася за учението. Тъй като коринтяните се гордеят със своето 
суетно остроумие, Павел порицава тяхната глупост, защото те все още трябва да 
бъдат изпълнени с основните начала на небесното учение. Кой може да заключи 
от това, че кръщението трябва да бъде отказвано на децата, които Господ 
освещава за Себе Си с благодатно осиновяване, след като са били заченати от 
плътта? 

8. Неговото възражение, че ако те са нови хора, трябва да бъдат 
хранени с духовна храна, лесно може да бъде отстранено. С кръщението те 
биват приети в Христовата кошара, и символът на осиновяване е достатъчен за 
тях, докато пораснат и станат способни да понасят твърда храна. Следователно 
трябва да очакваме онова време на изпитване, което Бог изрично изисква в 
святата Вечеря. 

9. Неговото следващо възражение е, че Христос кани всички Свои 
хора на святата Вечеря. Но тъй като е ясно, че Той приема само онези, които са 
се приготвили да празнуват възпоминанието на Неговата смърт, следва, че 
децата, които е почел със Своята прегръдка, остават в специално и отличително 
положение докато пораснат, и все пак не са чужденци. Когато възразява, че е 
странно защо детето не участва във Вечерята, аз отговарям, че душите се хранят 
с храна различна от външното ядене на Вечерята, и че следователно Христос е 
храната за децата дори те да не участват в символа. Случаят е различен при 
кръщението, чрез което за тях се отварят вратите на Църквата. 



10. Той отново възразява, че добрият стопанин разпределя храната на 
своето домочадие според времето (Мат. 24:45). Аз с готовност признавам това; 
но как той ще определи времето на кръщението, за да докаже, че се дава на 
децата не на времето си? Нещо повече, той привежда заповедта на Христос към 
апостолите да бързат, защото нивите са узрели за жътва (Йоан 4:35). Нашият 
Спасител само иска да каже, че като виждат настоящия плод от своя труд, 
апостолите трябва да се насърчават за повече усърдие да поучават. Кой от това 
ще си прави извода, че жътвата е само време за кръщение? 

11. Неговият единадесети аргумент е, че в ранната Църква 
„християни” и „ученици” означава едно и също нещо; но ние вече видяхме, че 
той неумело прави изводи от частичното към цялото. Името ученици се дава на 
възрастни хора, които вече са били научени и са приели името на Христос, както 
евреите бяха ученици под Мойсеевия закон. И пак никой не може правилно да 
заключи от това, че децата, които Господ заявява, че са от Неговото домочадие, 
са чужденци. 

12. Нещо повече, той твърди, че всички християни са братя, и че 
християните не могат да принадлежат към тази група докато ги изключваме от 
Вечерята. Но аз се връщам към моята позиция, първо, наследници на небесното 
царство са само онези, които са членове на Христос; и второ, че прегръдката на 
Христос е истинският белег на осиновяването, в което децата са заедно с 
възрастните, и че временното неучастие във Вечерята не им пречи да 
принадлежат на тялото на Църквата. Когато се покая, крадецът на кръста стана 
брат на вярващите, макар никога да не взе участие в Господната вечеря. 

13. Сервет след това добавя, че никой човек не става наш брат освен 
чрез Духа на осиновение (Рим. 8:15), Който се дава единствено чрез слушането 
на вярата (Гал. 3:2). Аз отговарям, че той винаги изпада в една и съща 
нелогичност, защото нелепо прилага за децата онова, което е казано само за 
възрастните. Павел тук учи, че обичайният начин, по който Бог призовава 
Своите избрани и ги довежда във вярата, е като издига верни учители и така 
протяга ръката Си към тях чрез тяхното служение и труд. Кой от това би си 
позволил да налага закони на Бога и да казва, че Той не може да присажда деца в 
Христос по някакъв друг таен начин? 

14. Той възразява, че Корнилий беше кръстен след като е приел 
Святия Дух; но колко нелепо той обръща един единствен пример в общо 
правило се вижда от случаите със скопеца и жителите на Самария, по отношение 
на които Господ следва различен ред, като кръщението предхожда дарбите на 
Святия Дух. 

15. Петнадесетият аргумент е повече от нелеп. Той казва, че чрез 
новорождението ние ставаме богове, но богове са онези, до които е достигнало 
Божието Слово (Йоан 10:35; 2 Пет. 1:4), което не е възможно за децата. 
Приписването на божественост на вярващите е едно от неговите бълнувания, и 
тук не е правилното място да го обсъждаме; но това издава крайното безочие да 
извращава текста в псалма (Пс. 82:6) да означава нещо, което е напълно чуждо 
на него. Христос казва, че царете и съдиите са наречени богове от пророка, 
защото изпълняват служение, което им е божествено определено. Този сръчен 
тълкувател прехвърля върху учението на Благовестието онова, което е отправено 
със специална заповед към определени хора, така че да отсече децата от 
Църквата. 

16. Отново, възразява той, децата не могат да бъдат смятани за нови 
хора, защото не са родени от Словото. Но аз ще повтаря онова, което казвам 



отново и отново, че когато сме способни да го осъзнаем, учението е нетленно 
семе за нашето новорождение; но когато в ранна възраст сме неспособни да 
бъдем учени, Бог има Своите методи за новорождение. 

17. Той след това се връща към своите алегории и казва, че под закона 
овцете и козлите не биват принасяни в жертва още при раждането (Изх. 12:5). 
Ако бях склонен да се занимавам с преобрази, очевидно бих могъл да отговоря, 
първо, че всяко първородно още при отварянето на утробата е свято за Господа 
(Изх. 13:12); и второ, че трябваше да се жертва едногодишно агне: откъдето 
следва, че не беше необходимо да се чака зряла възраст, а Бог избра младото и 
крехко потомство за жертва. 

18. Той още спори, че никой не може да дойде при Христос освен 
онези, които преди това са били приготвени от Йоан; като че ли Йоановото 
служение не беше временно. Но за да пропуснем това, със сигурност нямаше 
такова приготвяне в децата, които Христос взе в ръцете Си и ги благослови. 
Така се справяме с този лъжлив принцип. 

19. Той подробно призовава на помощ Трисмегистус и езическите 
пророчици за да докаже, че свещените опрощавания са годни само за възрастни. 
Вижте доколко зачита той християнското кръщение, като го сравнява с 
нечистите ритуали на езичниците и не позволява то да се отслужва освен по 
начин, който е угоден на Трисмегистус. Ние се облягаме повече на авторитета на 
Бога, Който смята за уместно да освещава децата за Себе Си и да ги приема чрез 
свят символ, значението на който те са неспособни да разберат от ранна възраст. 
Не смятаме за законно да заемаме от опрощаващите ритуали на езичниците, за 
да променяме в нашето кръщение онзи вечен и ненарушим закон, който Бог е 
заповядал в обрязването. 

20. Неговият последен аргумент е, че ако децата без разбиране могат 
да бъдат кръстени, кръщението може да бъде подражавано и подигравателно 
използвано от момчетата за удоволствие. Нека тук да спори с Бога, по Чиято 
заповед обрязването беше давано на децата преди да имат разбиране. Дали 
тогава то е било уместен предмет за подигравка или момчешка игра, който 
събаря Божията свята наредба? Но не е чудно, че тези извратени духове, като 
под влиянието на лудостта, представят най-чудовищни нелепости в защита на 
своите заблуди, защото Бог чрез този дух на лекомислие справедливо наказва 
тяхната гордост и упоритост. Вярвам, че показах явно колко слабо Сервет 
подкрепя своите приятели анабаптистите. 

32. Благодарност дължима за Божията грижа за нашите деца 

Вярвам, че никой здравомислещ човек не може сега да се съмнява колко 
безразсъдно Църквата бива смущавана от онези, които възбуждат кавги и смутове 
заради кръщението на деца. Защото е важно да отбележим какво Сатана иска да 
постигне чрез цялата тази хитрост, а именно, да ни ограби от специалното 
благословение на увереност и духовна радост, което трябва да се извлече от това, и така 
да ограби славата на Божията доброта. Защото колко приятно е за благочестивите 
умове да бъдат уверени не само чрез слово, но и чрез видимо показване, че техният 
небесен Баща има такова голямо благоволение към тях, че е заинтересуван и от тяхното 
потомство! Тук можем да видим как Той действа към нас като най-предвидлив родител, 
като не престава да се грижи за нас дори след смъртта ни, но се занимава и грижи за 
нашите деца. Не трябва ли цялото ни сърце да бъде подбудено, както беше Давид (Пс. 
48:11), да благославя Неговото име за тази проява на доброта? Несъмнено, замисълът 



на Сатана в атаката против кръщението на деца с цялата си сила е да скрие от погледа 
ни и постепенно да изличи това свидетелство на Божията благодат, което самото 
обещание представя пред очите ни. По този начин не само хората ще бъдат нечестиво 
неблагодарни за Божията милост, но и ще бъдат по-малко внимателни в обучението на 
своите деца в благочестието. Защото за нас не е малка подбуда да ги възпитаваме в 
страх от Бога и спазване на Неговия закон, когато разсъдим, че от своето раждане те са 
смятани и признавани от Него за Негови деца. Следователно, ако не искаме 
злосторнически да скриваме Божията доброта, нека да представяме пред Него нашите 
деца, на които Той е назначил място сред Своите приятели и семейство, тоест сред 
членовете на Църквата. 

  



Глава Седемнадесета  

17. ЗА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ И ПОЛЗИТЕ ОТ НЕЯ. 

Тази глава е разделена на две главни части: 

I. Първата част показва какво Бог изявява в Святата вечеря, р. 
1-4; и след това по какъв начин то става наше, р. 5-11.  

II. Втората част главно се занимава с опровержение на 
заблудите, които суеверието е въвело по отношение на 
Господната вечеря:  

• И първо, опровержение на преосъществяването, р. 
12-15.  

• След това, съосъществяването и всеприсъствието, р. 
16-19.  

• Трето, показва, че самата наредба отрича тези 
хиперболични учители, р. 20-25.  

• Четвърто, потвърждение на ортодоксалния възглед 
чрез други аргументи извлечени от Писанието, р. 26, 
27.  

• Пето, показва, че авторитетът на Бащите подкрепя 
същия възглед.  

• Шесто, опровержение на „присъствието,” което 
противниците защитават, и доказване на друго 
„присъствие,” р. 29-32.  

• Седмо, какво трябва да е естеството на нашето 
причастие, р. 33, 34.  

• Осмо, опровержение на обожанието, измислено от 
противниците. С каква цел е учредена Господната 
вечеря, р. 35-39.  

• Накрая, разглеждане на себеизпитването на 
причастяващите се, р. 40-42. Външните ритуали, 
които трябва да се спазват. За честото причастие в 
двата елемента. Опровержение на възражения, р. 43-
50.  

Раздели. 

1. Защо Христос учреди Святата вечеря. Колко е необходимо познанието за 
тайнството. Използваните белези. Защо няма назначени други белези.  

2. Многобройните употреби и ползи от това тайнство за праведните.  
3. Господната вечеря изявява великите благословения на изкуплението и дори 

самия Христос. Това се вижда дори от думите на наредбата. На какво специално 
трябва да се обръща внимание в тях. Съответствие на белезите и на 
представяните неща.  

4. Главните части на това тайнство.  
5. Как трябва да приемаме Христос, Хляба на живота. Две заблуди трябва да се 

избягват. Приемането трябва да е съобразено и с вярата, и с действието на 
вярата. Какво означава да ядем Христос. В какъв смисъл Христос е Хлябът на 
живота.  



6. Потвърждение на този начин на ядене от Августин и Йоан Златоуст.  
7. Не е достатъчно да осъзнаваме това причастие само като духовно, докато 

пропускаме всяко споменаване на плът и кръв. Невъзможно е да го осъзнаем 
напълно в настоящия живот.  

8. В обясняването му трябва да се набляга на следното:  
1. Няма живот освен в Христос.  
2. Христос има живот в двоен смисъл; първо, в самия Себе Си; и второ, като 

го влива в плътта, която е приел, за да може с това да предаде живота и на 
нас.  

9. Това се потвърждава от Кирил и от един известен пример. Как плътта на 
Христос дава живот и какво е естеството на нашето причастие с Христос.  

10. Никакво разстояние не може да му попречи. Във Вечерята то не се представя 
като празен символ, а както апостолът свидетелства, получаваме истинското 
нещо. Възражение, че изразът е преобраз. Отговор. Едно сигурно правило по 
отношение на тайнствата.  

11. Заключение на първата част на главата. Тайнството на Вечерята се състои от две 
части, а именно, материални символи и духовна истина. Те обхващат смисъла, 
същността и действието. Христос бива истински изявен пред нас чрез символи.  

12. Втора част на главата, обхващаща девет точки. Разглеждане и опровержение на 
преосъществяването на папистите. Неговият произход и нелепост. Защо трябва 
да бъде опровергано.  

13. Преосъществяването както е измислено от схоластиците. Опровержение. 
Многото суеверия въведени чрез тяхната заблуда.  

14. Защо противно на Писанието е изобретена измислицата на преосъществяването, 
и мнението на древните. Думата „преосъществяване” никога не е използвана в 
ранната Църква. Възражение. Отговор.  

15. Заблудата на преосъществяването е подкрепена от посвещаването, което е вид 
магическо заклинание. Хлябът не е тайнство сам за себе си, а за онези, които го 
приемат. Превръщането на Мойсеевия жезъл в змия не дава подкрепа на 
папското преосъществяване. Няма никаква прилика между него и думите на 
наредбата за Вечерята. Възражение. Отговор.  

16. Опровержение на съосъществяването, от което идва идеята за всеприсъствието.  
17. Това всеприсъствие обърква природите на Христос. Отговор на извъртания.  
18. Нелепости свързани със съосъществяването. Ясно изложение на правилния 

възглед.  
19. Естеството на истинското присъствие на Христос във Вечерята. Истинското и 

веществено причастие на тялото и кръвта на Господа. Този ортодоксален 
възглед е атакуван от бунтовни духове.  

20. Защита на този възглед от техните клевети. Обяснение на думите на наредбата 
противно на злословията на преосъществителите и съосъществителите. Техните 
софизми и нелепи богохулства.  

21. Защо названието на същността се дава на символите на тайнството. Това е 
показано от текстове в Писанието; също от текст в Августин.  

22. Опровержение на възражение основано върху думите, Това е.” Отговор на 
възражение.  

23. Отговор на други възражения.  
24. Отговор на други възражения. Тук не става въпрос за Божието всемогъщество.  
25. Отговор на други възражения.  
26. Допълнително потвърждение на ортодоксалния възглед.  

1. С разглеждане на реалността на Христовото тяло.  



2. От изявлението на нашия Спасител, че винаги ще бъде в света. Това е 
потвърдено от изложението на Августин.  

27. Опровержение на софизмите на всеприсъствениците. Опровержение на 
хитростта за видимото и невидимото присъствие.  

28. Авторитетът на Бащите не подкрепя тези заблуди относно Христовото 
присъствие. Августин им се противопоставя.  

29. Опровержение на невидимото присъствие, поддържано от противниците. 
Опровержение от Тертулиан от думи на Христос след Неговото възкресение, от 
определението за истинско тяло и от различни текстове от Писанието.  

30. Опровержение на всеприсъствието с различни аргументи.  
31. Въображаемото присъствие на преосъществителите, съосъществителите и 

всеприсъствениците, противопоставено на ортодоксалното учение.  
32. Обяснение на естеството на истинското присъствие на нашия Спасител. 

Неговото естество е необхватно.  
33. Нашето участие в кръвта и плътта на Христос. Духовно, а не устно, и все пак 

реално. Погрешният възглед на схоластиците.  
34. Този възглед не е подкрепян от Августин. Как нечестивите ядат Христовото 

тяло. Възгледите на Кирил относно яденето на Христовото тяло.  
35. Нелепостта на обожанието на символите на тайнството.  
36. Това обожание е осъдено:  

1. От самия Христос.  
2. От Никейския събор.  
3. От мъдростта на древните.  
4. От Писанието. Това обожание е обикновено идолопоклонство.  

37. Това обожание не съответства на естеството и наредбата на тайнството. Целите, 
за които е било учредено тайнството.  

38. Целите, за които е било учредено тайнството.  
39. Съпоставяне на естеството на тайнството с папското спазване.  
40. Естеството на недостойното идване при Господната трапеза. Голямата опасност 

от него. Правилното поправление е в сериозното себеизпитване.  
41. Лъжливото изпитване въведено от папистите. Опровержение.  
42. Естеството на християнското изпитване.  
43. Външните ритуали в отслужването на Вечерята. Много от тях са без значение.  
44. Задължението за често причастие. Това се доказва от практиката на Църквата в 

нейното по-чисто състояние, и от каноните на ранните епископи.  
45. Често причастие по времето на Августин. Пренебрегването му е порицавано от 

Йоан Златоуст.  
46. Папската наредба да се взема причастие веднъж в годината е отвратителна 

измислица.  
47. Доказателство, че причастието само с единия елемент е изобретение на Сатана.  
48. Опровержение на хитростите на папистите.  
49. Продължение на разглеждането на практиката на ранната Църква.  
50. Заключение.  

  



(Господната вечеря, със своите символи на хляба и виното, ни дава духовна 
храна, 1-3) 
1. Белег и същност 

Бог ни приема в Своето семейство не за да гледа на нас като на слуги, а като 
синове, изпълнявайки ролята на добър и загрижен баща, и осигуряващ нашата 
издръжка през целия ни живот. И не само това, а и е благоволил да ни увери чрез 
обещание да ни увери в Своята непрестанна щедрост. С тази цел е дал друго тайнство 
на Своята Църква чрез Своя единороден Син, а именно духовен празник, на който 
Христос свидетелства, че Той е хлябът на живот (Йоан 6:51), от който се хранят нашите 
души за истинско и благословено безсмъртие. 

И така, тъй като познанието за тази голяма тайна е изключително необходимо, 
изисква точно обяснение и тъй като Сатана, за да лиши Църквата от това неоценимо 
съкровище, отдавна е въвел първо мъгла, а след това мрак, за да скрие неговата 
светлина, и е подбудил борби и крамоли, за да отчужди умовете на простите от 
насладата на тази свята храна, а също и в нашето време опитва същата хитрост, след 
като дам просто обобщение, приспособено за способностите на невежите, ще продължа 
като обясня онези трудности, чрез които Сатана се опитва да впримчва света. 

И така, първо, символите са хляб и вино, които представляват невидимата храна, 
която получаваме от тялото и кръвта на Христос. Защото както Бог, като ни новоражда 
в кръщението, ни присажда към общението на Своята Църква и ни прави Свои чрез 
осиновяване, така казваме, че изпълнява служението на грижлив баща като 
непрекъснато ни дава храната, с която да ни поддържа и запазва в живота, за който ни е 
родил чрез Своето Слово. 

Нещо повече, Христос е единствената храна за душите ни, и затова нашият 
небесен Баща ни кани при Него, та подкрепени от общението с Него винаги да 
придобиваме нова сила, докато достигнем небесното безсмъртие. 

Но тъй като тази тайна на тайното единствено на Христос с вярващите е 
необхватна по естество, Той изявява нейния образ и картина във видими белези 
пригодени за нашите способности, дори дава нещо като залог и символ, и така я прави 
така сигурна, като че ли я виждаме с очи; като известността на образа му дава достъп 
до всеки ум, колкото и да е тъп, и така показва, че душите биват хранени от Христос, 
както животът на тялото бива поддържан от хляба и виното. Така сега разбираме целта, 
с която е установено това тайнствено благословение, а именно, да ни увери, че тялото 
на Христос е веднъж завинаги пожертвано за нас, за да го ядем сега, и като го ядем да 
усещаме в себе си действието на тази единствена жертва; че Неговата кръв беше 
веднъж пролята за нас, за да бъде наше вечно питие. Това е смисълът на добавеното 
обещание, „Вземете и яжте, това е Моето тяло, което за вас се разчупва” (Мат. 26:26). 
Заповядано ни е да вземе и ядем тялото, което веднъж е било принесено за нас, та 
когато виждаме как ставаме част от него, уверено да заключим, че значението на тази 
смърт ще действа и в нас. Затова Той я нарича „чашата на завета в Неговата кръв.” 
Защото по такъв начин Той обновява завета, който веднъж е определил в Своята кръв, 
или по-скоро го продължава по отношение на потвърждението на нашата вяра, винаги 
когато ни дава Своята свята кръв като питие за нас. 

  



2. Единството с Христос като специален плод на Господната вечеря 

Благочестивите души могат да придобият голяма увереност и наслада от това 
тайнство, тъй като то е свидетелство, че те съставляват едно тяло с Христос, така че 
всичко, което е Негово, те могат да нарекат свое собствено. От това следва, че можем 
да сме напълно уверени, че вечният живот, на който Той самият е наследник, е също и 
наш, и че небесното царство, в което Той е влязъл, вече не може да бъде отнето от нас, 
както не може да бъде отнето от Него; от друга страна, че не можем да бъде осъдени за 
нашите грехове, от вината за които Той ни освобождава, като виждаме, че е благоволил 
да ги вмени на Себе Си, като че ли са Негови. Това е чудесната замяна, извършена от 
Неговата безгранична доброта. Като стана с нас Човешки Син, Той ни направи със Себе 
Си Божии синове. Чрез Своето слизане на земята Той подготви нашето отиване на 
небето. Като прие нашето смъртно естество, Той ни дари Своето безсмъртие. Като пое 
нашата слабост, направи ни силни в Своята сила. Като се подложи на нашата бедност, 
Той ни предаде Своите богатства. Като пое върху Себе Си товара на неправдата, който 
ни потискаше, Той ни облече в Своята праведност. 

3. Духовното присъствие на Христос 

За всички тези неща имаме пълно свидетелство в това тайнство, което ни дава 
способност уверено да заключим, че те са така истински изявени пред нас, както ако 
Христос беше поставен пред нас в телесно присъствие, или докосван от нашите ръце. 
Защото това са думи, които никога не могат да лъжат или заблуждават: Вземете, яжте, 
пийте. Това е Моето тяло, което за вас се разчупва; това е Моята кръв, която се пролива 
за прощение на греховете. Като ни заповядва да вземем, Той показва, че те са наши; 
като ни заповядва да ядем, показва, че стават една същност с нас; като твърди, че 
Неговото тяло се разчупва, и че кръвта Му се пролива за нас, Той показва, че двете не 
са толкова Негови, колкото наши, защото Той взе и положи и двете не за Своя 
собствена полза, а за нашето спасение. 

И трябва внимателно да отбележим, че главната, и дори почти цялата сила на 
тайнството се състои в тези думи: За вас се разчупва; за вас се пролива. Не би било от 
голяма важност за нас, че сега тялото и кръвта на Господа биват разпределяни, ако 
преди това не са били принесени за нашето изкупление и спасение. Затова са 
представени с хляб и вино, за да се научим, че те не само са наши, но и са 
предназначени да подхранват нашия духовен живот; тоест, както преди отбелязахме, 
чрез плътските неща давани в тайнството ние чрез аналогия сме водени към духовните 
неща. 

Така когато хлябът се дава като символ на Христовото тяло, незабавно трябва да 
мислим за това подобие. Както хлябът подхранва, поддържа и защитава нашия телесен 
живот, така Христовото тяло е единствената храна, която подсилва и съживява нашата 
душа; когато виждаме виното принасяно като символ на кръвта, ние трябва да мислим, 
че службата, която виното изпълнява към тялото, същата бива духовно дарявана от 
кръвта на Христос; а службата е да подхранва, освежава, подсилва и ободрява. Защото 
ако правилно разсъдим каква полза придобиваме от разчупването на Неговото свято 
тяло и проливането на Неговата кръв, ясно ще осъзнаем, че тези качества на хляба и 
виното, съответстващи на тази аналогия, я представят най-правилно, когато ни биват 
раздавани. 



(Обещанието запечатано във Вечерята, като ставаме съучастници в 
Христовата плът – тайна, която повече се чувства, отколкото обяснява, 4-7) 
4. Смисълът на обещанието на Господната вечеря 

Следователно, главната част на тайнството не е просто да ни се представя 
Христовото тяло без никакво по-висше съображение, а да се подпечата и потвърди това 
обещание, чрез което Той ни свидетелства, че Неговата плът е истинска храна и 
Неговата кръв е истинско питие, които ни подхранват за вечен живот, и чрез които 
потвърждава, че Той е хлябът на живота, от който като яде някой, ще живее завинаги – 
казвам, да подпечата и потвърди това обещание, и за да го направи, то ни изпраща към 
кръста на Христос, където това обещание беше извършено и изпълнено във всичките си 
части. Защото ние не ядем Христос правилно и спасително, освен като разпнат, и 
когато с жизнено разбиране осъзнаваме действието на Неговата смърт. Когато нарича 
Себе Си хляб на живота, Той не взема това название от тайнството, както някои 
извратено тълкуват; но какъвто ни беше даден от Бащата, такъв изяви Себе Си, когато 
ставайки съучастник в нашето смъртно естество ни направи съучастници в Своето 
божествено безсмъртие; когато принасяйки Себе Си в жертва пое нашето проклятие 
върху Себе Си, за да ни покрие със Своето благословение, когато чрез Своята смърт 
погълна и унищожи смъртта, когато в Своето възкресение възкреси нашата тленна 
плът, която беше облякъл, за слава и нетленност. 

5. Как участваме чрез вяра 

Остава само всичко това да се прехвърли на нас. Това става чрез Благовестието, 
и още по-ясно чрез святата Вечеря, където Христос предлага Себе Си на нас с всички 
Свои благословения, и ние Го приемаме с вяра. Следователно тайнството не прави 
Христос да стане за първи път хляб на живота; а като ни напомня, че Христос беше 
направен хляб на живота, за да можем постоянно да ядем от Него, ни дава да вкусим и 
да се насладим на този хляб, и ни прави да опитаме неговото действие. Защото ни 
уверява, че първо, всичко, което Христос направи или пострада, беше направено за да 
ни даде живот; и второ, че това съживяване е вечно; но чрез него ние биваме 
непрестанно хранени, подкрепяни и пазени в живота. Защото както Христос не би 
могъл да бъде за нас хлябът на живота, ако не се беше родил, умрял и възкръснал; така 
сега не може да бъде хлябът на живота, ако не беше действието и плодът на Неговото 
раждане и смърт, и на Неговото възкресение, завинаги. Христос умело изразява това в 
следните думи: „Хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на 
света” (Йоан 6:51; ср. 6:52), като без съмнение показва, че Неговото тяло ще бъде като 
хляб по отношение на духовния живот на душата, защото трябваше да бъде предадено 
на смърт за нашето спасение, и че Той ни го дава за храна, когато ни прави участници в 
него чрез вяра. Така Той веднъж принесе Себе Си, за да стане хляб, когато принесе 
Себе Си да бъде разпнат за изкуплението на света; и принася Себе Си всеки ден, когато 
в словото на Благовестието предлага Себе Си за да участваме в Него, както когато беше 
разпнат, и когато запечатва това принасяне чрез святата тайна на Вечерята, и когато 
вътрешно извършва това, което външно показва. 

Нещо повече, тук трябва да се избягват две грешки. Ние не трябва нито да 
отделяме белезите от тяхното значение, с което са свързани до известна степен, като им 
приписваме твърде малка стойност, нито до някаква степен да скриваме самите тайни 
като прекомерно издигаме белезите. 



Никой човек не е дотолкова лишен от религия, че да не признава, че Христос е 
хлябът на живота, с който вярващите биват хранени за вечен живот. Но не всички са 
единодушни относно начина на участие в Него. Защото има някои, които определят 
яденето на плътта на Христос и пиенето на Неговата кръв като нищо повече от вяра в 
самия Христос. Но на мен ми изглежда, че в тази възвишена беседа Христос има за цел 
да ни научи на нещо по-изразително и по-върховно, когато препоръчва яденето на 
Неговата плът, а именно, че сме съживени чрез истинското участие в Него, което Той 
обозначава с думите „ядене” и „пиене,” за да не би някой да предположи, че животът, 
който придобиваме от Него, се получава чрез просто познание. Както не видът, а 
яденето от хляба е това, което дава храна на тялото, така душата трябва да участва в 
Христос истински и изцяло, та чрез Неговата сила да израства в духовен живот. 

В същото време ние признаваме, че това не е нищо друго освен яденето на 
вярата, и не можем да си представим никакво друго ядене. Но има разлика между моя и 
техния начин на говорене. Според тях да ядем е просто да вярваме; докато аз твърдя, че 
плътта на Христос бива ядена чрез вяра, защото е направена наша чрез вяра, и че това 
ядене е действие и плод на вярата; или ако искате да го кажа по-ясно, според тях 
яденето е вяра, докато според мен то е следствие от вярата. На думи разликата е малка, 
но не е малка в действителност. Защото макар че апостолът учи, че Христос обитава в 
нашите сърца чрез вяра (Еф. 3:17), никой не тълкува това обитаване като вяра само по 
себе си. Всички виждат, че това обяснява възхитителното действие на вярата, защото на 
нея се дължи това, че Христос обитава във вярващите. По този начин, като нарича Себе 
Си хлябът на живота, Господ благоволи не само да учи, че нашето спасение е скрито 
във вярата в Неговата смърт и възкресение, но също, поради истинското общение с 
Него, Неговият живот преминава в нас и става наш, точно както хлябът дава сила на 
тялото, когато бива приет като храна. 

6. Августин и Йоан Златоуст относно това 

Когато Августин, когото те приемат да свой покровител, пише, че ние ядем чрез 
вяра, всичко, което той иска да покаже, е, че това ядене е от вяра, а не от устата. Аз не 
отричам това; но в същото време добавям, че чрез вяра приемаме Христос не като 
явяващ се в далечината, а като съединяващ се с нас, като Той е нашата Глава, а ние сме 
Неговите членове. Аз не отхвърлям категорично този начин на говорене. Само отричам, 
че това е пълно тълкуване, ако те имат намерение да го използват за да определят какво 
означава да ядем плътта на Христос. Разбирам, че Августин многократно използва тази 
форма на изразяване, както когато казва (De Doct. Christ. Lib. 3), „‘Ако не ядете плътта 
на Човешкия Син’ е метафоричен израз, който ни заповядва да участваме в страданието 
на нашия Господ, и с наслада и полза да съхраняваме в паметта си, че Неговата плът 
беше разпната и наранена за нас.” Също когато казва, „Тези три хиляди души, които 
повярваха при проповедта на Петър (Деян. 2:41), чрез повярването си пиха от кръвта, 
която те жестоко бяха пролели.” Но в много други текстове той възхитително хвали 
вярата за това, че чрез нея нашите души така са подкрепяни от общението в Христовата 
кръв, както телата ни от хляба, който ядат. Същото нещо е казано и от Йоан Златоуст: 
„Христос ни прави Свое тяло не само чрез вяра, и в действителност.” Той няма 
предвид, че получаваме това благословение по някакъв друг начин освен чрез вяра; той 
само иска да възпре хората да не мислят за просто въображение, когато чуят думата 
„вяра.” 



Не казвам нищо за онези, които твърдят, че Вечерята е просто белег на външна 
изповед, защото смятам, че достатъчно опровергах тяхната заблуда, когато разглеждах 
тайнствата като цяло (Глава 14, р. 13). Само нека моите читатели да отбележат, че 
когато чашата бива наричана завет в кръв (Лука 22:20), се изразява обещанието, което 
потвърждава вярата. От това следва, че ако не зачитаме Бога и не приемаме това, което 
Той предлага, не използваме правилно святата Вечеря. 

7. Мисълта и думите не са достатъчни 

Не съм задоволен от възгледа на онези, които макар да признават, че имаме 
някакво общение с Христос, ни правят участници само в Духа, пропускайки всякакво 
споменаване на плът и кръв. Като че ли напълно безцелно се казва, че Неговата плът е 
истинско ядене и Неговата кръв е истинско питие; че нямаме живот, ако не ядем тази 
плът и не пием тази кръв; и така нататък. Следователно, ако е очевидно, че пълното 
общение с Христос отива отвъд тяхното описание, което е твърде ограничено, аз ще се 
опитам накратко да покажа докъде се простира то, преди да говоря за противоположния 
порок на прекомерността. Защото ще имам по-дълга дискусия с тези хиперболични 
учители, които според своите чудовищни идеи си измислят нелеп начин на ядене и 
пиене, и след като са съблекли Христос от Неговата плът, Го преобразяват в призрак; 
ако наистина е законно да бъде поставено в думи това тайнство, което чувствам, и 
следователно свободно признавам, че не съм способен да схвана с ума си, толкова 
далеч съм от това да желая някой да измери неговата възвишеност чрез моите слаби 
способности. Дори увещавам моите читатели да не ограничават схващанията си в тези 
твърде тесни граници, но да се опитат да се издигнат много по-високо отколкото аз 
мога да ги водя. Защото винаги когато се разглежда този предмет, след като съм 
направил най-доброто, което мога, усещам, че съм говорил далеч под неговото 
достойнство. И макар че умът е по-могъщ в мисленето отколкото е езикът в 
изразяването, той също бива победен и претоварен от величието на предмета. Тогава 
всичко, което остава, е да възкликнем във възхищение към тайнството, за което е ясно, 
че умът е недостатъчен да го схване или езикът да го изрази. Но аз ще дам обобщение 
на моя възглед според най-доброто, което мога, без да се съмнявам в неговата истина, и 
следователно ще се надявам, че то няма да бъде отхвърлено от благочестивите. 

(Това животворно общение се довежда от Святия Дух, 8-10) 
8. Христос прави Свое обиталище в нашата плът 

Преди всичко, Писанията ни учат, че Христос от самото начало е живото Слово 
на Бащата (Йоан 1:1), извор и начало на живота, от Когото всички неща винаги 
получават живота си. Затова Йоан веднъж Го нарича Слово на живот (1 Йоан 1:1), а 
друг път казва, че в Него е животът (Йоан 1:4); показвайки, че Той още тогава 
присъства във всички творения, вливайки в тях силата да дишат и живеят. 

След това добавя, че накрая животът бива изявен, когато Божият Син, 
приемайки нашето естество, изяви Себе Си в телесна форма, за да бъде видян и 
попипан (1 Йоан 1:2). Защото макар че преди това Той е вливал Своята сила в 
творенията, все пак човекът, тъй като е отчужден от Бога поради греха, е изгубил 
общението с живота и вижда смъртта надвиснала отвсякъде, за да придобие отново 
надеждата за безсмъртие, е трябвало да бъде възстановен в общение с това Слово. 
Колко малка увереност може да ви даде да знаете, че Божието Слово, от Когото сте 
отдалечени на голямо разстояние, съдържа в Себе Си пълнотата на живота, докато в 



самия себе си не виждате нищо освен смърт, в каквато и посока да се обърнете? Но 
откакто този извор на живота започна да обитава в нашето естество, Той вече не се 
крие в далечината, а изявява Себе Си открито за да участваме в Него. Та дори и самата 
плът, в която обитава, Той прави животворна за нас, та като участваме в нея, да бъдем 
хранени за безсмъртие. „Аз,” казва Той, „съм този хляб на живота”; „Аз съм живият 
хляб, който слиза от небето”; „И хлябът, който ще ви дам, е Моята плът, която ще дам 
за живота на света” (Йоан 6:48, 51). С тези думи Той заявява не само че Той е животът, 
тъй като е вечното Божие Слово, което слиза от небето, но и като слезе даде жизненост 
на плътта, която прие, та от това за дойде общение в живота. 

Затова Той също добавя, че Неговата плът е истинско ядене, и че Неговата кръв 
е истинско питие; чрез тази храна вярващите биват хранени за вечен живот. 
Следователно праведните имат възхитителна утеха в това, че сега намират живот в 
собствената си плът. Защото не само го получават чрез лесен достъп, но и го имат 
естествено представен пред себе си. Нека само да отворят вратата на сърцето си, за да 
го приемат в себе си, и ще го получат. 

9. В какъв смисъл Христовото тяло е животворно 

Но плътта на Христос няма в самата себе си такава сила, че да ни съживява, тъй 
като по самото си естество беше подвластна на смъртта, а и дори сега, когато е 
надарена с безсмъртие, не живее от само себе си. И все пак правилно се казва, че е 
животворна, тъй като е изпълнена с пълнотата на живота с цел да я предаде на нас. В 
този смисъл аз разбирам думите на нашия Спасител така, както Кирил ги тълкува, 
„Както Бащата има живот в Себе Си, така е дал на Сина да има живот в Себе Си” (Йоан 
5:26). Защото Той там говори не за качествата, които е имал с Бащата отначало, а за 
онези, с които е бил надарен в плътта, в която се яви. Съответно, Той показва, че в 
Неговото човешко естество също обитава пълнотата на живота, така че всеки, който 
участва в Неговата плът и кръв заедно с това да се радва на участие в живота. 

Естеството на това може да се обясни чрез известен пример. Понякога водата се 
пие направо от извора, понякога се черпи от него, понякога се отвежда настрана по 
тръби за да напоява нивите, и все пак не тече от само себе си за всички тези употреби, а 
се взема от източника, който с постоянен поток непрекъснато изпраща обновяващ се и 
достатъчен приток; така плътта на Христос е като богат и неизчерпаем извор, която 
прелива в нас живота, който тече от Божеството към нея. И така, кой няма да разбере, 
че общението в плътта и кръвта на Христос е необходима за всички, които се стремят 
към небесния живот? 

Оттам идват и онези текстове на апостола: Църквата е Христовото „тяло”; 
Негова „пълнота.” Той е „главата . . . от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез 
доставяното от всяка става . . . изработва растенето на тялото” (Еф. 1:23; 4:15, 16). 
Нашите тела са „членове на Христос” (1 Кор. 6:15). Ние осъзнаваме, че всички тези 
неща не могат да станат, ако Той не се прилепи за нас изцяло в тяло и дух. Но той 
изобразява с още по-превъзходни епитети много близката връзка, която ни съединява с 
Неговата плът, когато казва, че „ние сме части от Неговото тяло, от Неговата плът, и от 
Неговите кости” (Еф. 5:30). Накрая, за да свидетелства, че това е твърде възвишено, за 
да бъде изразено с думи, заключава с възклицание, „Това е голяма тайна” (Еф. 5:32). 
Следователно би било голяма лудост да не признаваме участието на вярващите в 



тялото и кръвта на Господа, участие, което апостолът обявява за толкова възвишено, че 
предпочита да му се удивява, вместо да го обяснява. 

10. Присъствието на Христовото тяло в Господната вечеря 

Обобщението е, че плътта и кръвта на Христос хранят нашите души така, както 
хлябът и виното хранят и поддържат нашия плътски живот. Защото белегът не би имал 
сила, ако нашите суши не намират своята храна в Христос. Това не може да стане, ако 
Христос не става наистина едно с нас и не ни подкрепя чрез яденето от Неговата плът и 
пиенето от Неговата кръв. 

Но макар да изглежда невероятно, че плътта на Христос, бивайки толкова 
отдалечена от нас, пак е храна за нас, нека да помним колко много тайната сила на 
Святия Дух превъзхожда всичките ни представи, и колко глупаво е да измерваме 
нейната величина чрез нашите слаби възможности. Затова нека това, което умът не 
схваща, вярата да осъзнава, а именно, че Духът наистина съединява неща, които са 
разделени от разстоянието. 

Той засвидетелства и подпечатва във Вечерята това свято общение на плътта и 
кръвта, чрез което Христос прелива Своя живот в нас, сякаш той прониква в нашите 
кости и тъкани; и прави това не като ни представя суетен или празен белег, но като 
упражнява в него действието на Духа, чрез което изпълнява това, което обещава. И 
наистина Той изявява и предлага същността, която бива изобразявана, на всички, които 
седят на това духовно празненство, макар че то се приема с полза само от онези 
вярващи, които приемат това велико благоволение с истинна вяра и сърдечно 
отношение. 

По тази причина апостолът казва, „Чашата, която биде благословена, и която 
ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който 
пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?” (1 Кор. 10:16). Няма 
основание да се възразява, че изразът е метафора и нарича белега с името на същността. 
Наистина признавам, че разчупването на хляба е символ, а не действителност. Но като 
признаваме това, ние си правим извода от изявяването на белега, че бива изявявана 
самата същност. Защото ако не искаме да обвиним Бога в заблуда, никога няма да си 
позволим да кажем, че Той ни представя празен белег. Следователно, ако чрез 
разчупването на хляба Господ истински ни представя участието в Неговото тяло, не 
трябва да има никакво съмнение, че Той наистина го изявява и изпълнява. Правилото, 
което праведните винаги трябва да спазват, е винаги когато видят символите 
учредявани от Господа да мислят и да се чувстват напълно уверени, че истината на 
същността също присъства. Защо Господ ще поставя символа на Своето тяло в ръцете 
ви, ако не е за да ви увери, че наистина участвате в Него? Ако това е истина, нека да 
сме така уверени, че видимият белег ни се дава като печат за невидим дар, като че ли 
самото Му тяло ни е дадено. 

(Връзката между външния белег и невидимата реалност е по различни начини 
обърквана от схоластиците, и в учението за преосъществяването, 11-15) 
11. Значение, същност и действие на Тайнството 

Следователно твърдя (както винаги е било прието в Църквата и все още се 
поучава от онези със здрав разум), че святата тайна на Вечерята се състои от две неща: 



плътските белези, които представени на очите представляват невидими неща по начин, 
който е приспособен за нашите слаби способности, и духовната истина, която бива 
изобразявана и изявявана чрез белезите. 

Когато се опитвам просто да обясня нейното естество, имам обичай да 
представям три неща: значението, същността, която зависи от него, и силата или 
действието следващи от двете. Значението се състои в обещанията, които са включени 
в белега. Същността или естеството е Христос, с Неговата смърт и възкресение. Под 
действие разбирам изкуплението, оправданието, освещението, вечния живот и всички 
други ползи, с които Христос ни дарява. 

Нещо повече, макар че всички тези неща са свързани с вярата, не оставям място 
за заяждането, че когато казвам, че Христос бива осъзнаван чрез вяра, искам да кажа, че 
Той бива осъзнаван само чрез интелекта и въображението. Той ни бива предлаган в 
обещанията не за да спрем до виждането или до простото знание за Него, а за да се 
наслаждаваме на истинско общение с Него. И наистина, не виждам как някой може да 
очаква да има изкупление и праведност в кръста на Христос и живот в Неговата смърт 
без преди всичко да уповава в истинското общение със самия Христос. Тези 
благословения не могат да достигнат до нас, ако преди това Христос не беше дал Себе 
Си на нас. 

Затова казвам, че чрез символите на хляба и виното в тайнството на Вечерята 
пред нас бива истински изявен Христос, Неговото тяло и Неговата кръв, че в тях 
изпълни всяко покорство, за да осигури праведност за нас, първо, за да станем едно 
тяло с Него; и второ, като сме направени съучастници в Неговото естество, да усетим 
следствието от тази истина в участието във всички Негови благословения. 

12. Физическо присъствие на Христовото тяло? 

Сега стигам до чудовищните обърквания, които суеверието е въвело. Тук Сатана 
е използвал всичките си хитрости, откъсвайки умовете на хората от небето и 
насищайки ги с извратената заблуда, че Христос е свързан с веществото на хляба. 

И първо, не трябва да сънуваме такова присъствие на Христос в тайнствата, 
каквото измислиците на римския дворец са създали, като че ли тялото на Христос, 
присъстващо физически, може да се вземе в ръка, да бъде дъвкано със зъби и 
поглъщано с гърло. Това е формата на публично отричане, която папа Николай диктува 
на Беранже като белег за неговото покаяние, изразена в толкова чудовищни думи, че 
авторът на Коментарите възкликва, че ако читателят не е особено внимателен, има 
опасност да бъде подведен в по-лоша ерес от тази на Беранже (Distinct. 2 c. Ego 
Berengarius). Петер Ломбард, макар да се труди усилено да оправдае нелепостта, по-
скоро се разграничава от нея. 

Тъй като ние не се съмняваме, че тялото на Христос е ограничено от 
непроменимото естество на човешкото тяло и се намира понастоящем в небето, където 
преди време е било прието, и ще остане там до връщането Му в съд, смятаме за 
напълно незаконно да го връщаме тук в тези тленни вещества, или да си въобразяваме, 
че то присъства навсякъде. 



И наистина няма нужда от това за да участваме в него, тъй като Господ чрез 
Своя Дух ни дарява с благословението да бъдем едно с Него в душа, тяло и дух. 
Следователно свръзката на това единство е Христовият Дух, Който ни съединява с 
Христос и е като проводник, чрез който всичко, което Христос има и е, бива предавано 
на нас. Защото ако виждаме, че слънцето, като изпраща своите лъчи на земята за да 
ражда, подхранва и подкрепя нейните плодове, в някакъв смисъл прелива своето 
вещество в нея, защо излъчването на Духа да предава по-малко на нас в участието в 
Неговата плът и кръв? Следователно Писанието, когато говори за нашето участие в 
Христос, отнася цялото му действие към Духа. Един текст ще е достатъчен. В 
Посланието към римляните (Рим. 8:9-11) Павел показва, че единственият начин, по 
който Христос обитава в нас, е чрез Духа. С това обаче той не отнема онова участие в 
плътта и кръвта, за което сега говорим, но показва, че единствено на Духа дължим това, 
че притежаваме Христос напълно, и че Той обитава в нас. 

13. Грешката на схоластиците: объркват хляба с Бога 

Ужасени от това варварско нечестие, схоластиците говорят по-умерено, макар 
да не правят нищо повече от това да се забавляват с по-умели извъртания. Те 
признават, че Христос не се съдържа ограничен в тайнството, или телесно, но след това 
измислят някакъв начин, който те самите не разбират, и не могат да обяснят и на 
другите. Но той се свежда до това, че Христос може да бъде търсен в това, което те 
наричат вещество на хляба. Какво? Когато казват, че веществото на хляба бива обърнат 
в Христос, не Го ли обвързват с белия цвят, което е всичко, което остават от него? Но 
те казват, че макар да се съдържа в тайнството, Той все още остава в небето, а ние 
твърдим, че Той няма друго присъствие тук освен в общението. 

Но каквито и да са думите, чрез които те се опитват да го обяснят, обобщението 
на всичко е, че това, което преди това е било хляб, става Христос чрез освещаване; така 
че след това Христос остава скрит под цвета на хляба. Те не се срамуват изрично да 
настояват на това. Защото думите на Ломбард са, „Тялото на Христос, което е видимо 
само себе си, прониква и остава скрито след действието на освещение във веществото 
на хляба” (Lombard. Sent. Lib. 4 Dist. 12). Така образът на хляба не е нищо друго освен 
маска, която скрива вида на плътта от нашия поглед. Но няма нужда от множество 
предположения за да открием капана, който те възнамеряват да поставят чрез тези 
думи, тъй като самото нещо ни говори съвсем ясно. Лесно е да се види колко голямо е 
суеверието, под което не само простите, но също и водачите в папските църкви се 
мъчат в продължение на много векове, и все още се мъчат. Твърде малко загрижени 
относно истинската вяра (чрез която единствено получаваме общение с Христос и 
ставаме едно с Него), ако имат Неговото плътско присъствие, което те си измислят без 
никакво потвърждение от Словото, те смятат, че Той е достатъчно присъстващ. От това 
виждаме, че всичко, което печелят чрез своята изкусна хитрост, е да направят хляба да 
бъде считан за Бог. 

14. Преосъществяване 

От това следва онова измислено преосъществяване, за което в наши дни те 
воюват по-яростно отколкото за всички други членове на тяхната вяра. Защото първите 
създатели на плътското присъствие не са могли да обяснят как тялото на Христос може 
да бъде смесено с веществото на хляба без веднага да се сблъскат с множество 
нелепости. Затова е било необходимо да прибягнат до измислицата, че има обръщане 



на хляба в тяло, не че наистина става от хляб в тяло, но че за да скрие Себе Си под 
видимия белег, Христос свежда същността до нищо. 

Странно е, че са изпаднали до такава степен на невежество, дори на вцепенение, 
че да произведат тази чудовищна измислица не само против Писанието, но също и 
против възгледа на древната Църква. 

Наистина признавам, че някои от древните понякога използват думата 
„превръщане,” не защото са искали да премахнат същността във външните белези, а за 
да учат, че хлябът посвещаван в тайнството е напълно различен от обичайния хляб, и 
сега е нещо друго. Всички ясно и единодушно учат, че святата Вечеря се състои от две 
части, земна и небесна. Безспорно те тълкуват земната част като хляба и виното. 

Определено, каквото и да твърдят, ясно е, че древността, която те често се 
осмеляват да противопоставят на ясното Божие Слово, не дава подкрепа на тази догма. 
Тя не е измислена отдавна; всъщност тя е била неизвестна не само за по-добрите епохи, 
в които чистото учение все още е процъфтявало, но и след като тази чистота е била 
значително повредена. Няма ранен християнски автор, който изрично да не признава, 
че святите символи на Вечерята са хляба и виното, макар че както вече казах, понякога 
ги разграничават чрез различни епитети за да издигнат достойнството на тайнството. 
Защото когато казват, че в момента на посвещаването се извършва тайно превръщане, 
така че веществото вече е нещо друго освен хляб и вино, те искат да кажат, както вече 
отбелязах, не че хлябът и виното биват унищожени, а че трябва да бъдат разглеждани в 
различен смисъл от обичайната храна, която е предназначена само да храни тялото, 
докато в тези биват изявени духовната храна и питие за ума. Ние не отричаме това. 

Но нашите противници казват, ако има превръщане, едното нещо трябва да 
стане друго. Ако искат да кажат, че нещо става различно от това, което е било преди, аз 
съм съгласен. Ако ще го изкривяват в подкрепа на своята си измислица, нека да ми 
кажат каква точно промяна виждат в кръщението. Защото там също Бащите говорят за 
чудно превръщане, когато казват, че от тленното вещество става духовно очистване за 
душата, и все пак никой не отрича, че то все още е вода. Но те казват, че относно 
кръщението няма такъв израз както за Вечерята, „Това е Моето тяло,” като че ли ние 
говорим за тези думи, чието значение е достатъчно ясно, а не за това понятие 
„превръщане,” което не трябва да означава повече относно Вечерята, отколкото е за 
кръщението. Затова да отхвърлим тези игрички с думи, които не показват нищо освен 
тяхната глупост. 

Значението няма да има никаква свързаност, ако истината, която бива 
изобразявана тук, няма жив образ във външния белег. Христос желае да засвидетелства 
чрез външен белег, че Неговата плът е храна. Ако Той покаже само празен образ на 
хляб, а не истински хляб, къде е аналогията или преобразът, които да ни водят от 
видимото към невидимото? За да направим нещата свързани, значението не може да се 
простира по-далеч от това, че ние сме хранени чрез веществото на Христовата плът; 
точно както при кръщението, ако образът на водата заблуждава очите, той не би бил за 
нас сигурен залог за нашето очистване; нещо повече, лъжливото представление би ни 
хвърлило в съмнение. Следователно естеството на тайнството бива унищожено, ако 
символът на земния белег не съответства на небесната реалност. И така истината на 
тайнството бива изгубена, ако истинският хляб не представлява истинското тяло на 
Христос. Отново повтарям, тъй като Вечерята не е нищо друго освен видимо 



свидетелство на обещанието, което се съдържа в шестата глава на Йоан, а именно, че 
Христос е хлябът на живота, който слиза от небето, трябва да имаме видим хляб, за да 
може да бъде изобразен небесният хляб, освен ако не искаме да унищожим всички 
ползи, с които Бог ни обсипва тук с цел да ни подкрепи в нашата немощ. Тогава на 
какво основание Павел може да заключи, че всички сме един хляб и едно тяло в 
участието в този един хляб, ако остава само подобието на хляб, а не естествената 
реалност? 

15. Истинската основа на учението за преосъществяването и аргументите 
привеждани в негова полза 

Нямаше да бъдат така срамно подведени от мошеничествата на Сатана, ако не 
бяха в плен на погрешната представа, че тялото на Христос съдържащо се в хляба бива 
предавано от телесната уста на стомаха. Причината за това дивашко въображение е, че 
за тях освещаването има същото действие като магическо заклинание. Те пропускат 
принципа, че хлябът е тайнство единствено за онези, към които е отправено Словото, 
точно както водата на кръщението не се променя по естество, но става за нас това, 
което преди не е била, едва когато към нея се прибави обещанието. 

Това ще стане по-ясно от примера на подобно тайнство. Водата, която потече от 
скалата в пустинята, беше за израилтяните символ и белег на същото нещо, което е 
изобразено за нас във Вечерята чрез виното. Защото Павел заявява, че те пиха от 
същото духовно питие (1 Кор. 10:4). Но водата беше една и съща и за хората, и за 
техния добитък. От това е лесно да се заключи, че в земните елементи, когато биват 
използвани за духовна употреба, не се извършва никакво превръщане освен по 
отношение на хората, доколкото за тях те са залог за обещания. 

Нещо повече, както многократно внушавам, целта на Бога е да ни издигне до 
Себе Си чрез подходящи средства, които наистина ни призовават при Христос; но тази 
цел бива осуетена когато поради тяхната извратеност Христос невидимо е скрит в 
хляба. Защото за човешкия ум е невъзможно да се отдели от необятността на 
пространството и да се издигне при Христос, който е над самите небеса. Това, което 
естеството не им позволява, те се опитват да придобият чрез пагубни средства. Като 
остават на земята, те не чувстват нужда от небесна близост с Христос. Това е 
причината, която ги кара да преосъществяват тялото на Христос. 

Преосъществяването не е било познато по времето на Бернар, макар тогава 
начинът на говорене да е бил по-прост. А във всички предишни епохи възгледът на 
всички е бил, че в това тайнство духовната реалност се съединява с хляба и виното. 

Относно понятията, те си мислят, че отговарят остроумно, макар да не 
привеждат нищо смислено относно конкретния случай. 

Когато беше превърнат в змия, Мойсеевият жезъл, казват те, макар да придоби 
названието „змия,” все още запази своето предишно название, и беше наричан жезъл; и 
така според е също толкова вероятно, че макар хлябът да се превръща в ново вещество, 
той все още неправилно, но не и неуместно, бива наричан това, което изглежда за 
очите. Но каква прилика, истинска или привидна, намират те между забележителното 
чудо и тяхната измислена илюзия, която никое око на земята не е видяло? Чрез своите 
мошеничества магьосниците бяха убедили египтяните, че имат божествена сила да 



променят творенията, превъзхождаща обичайното действие на естеството. Мойсей 
идва, и след като излага на показ техните измами, показва, че непобедимата Божия сила 
е на негова страна, тъй като неговият жезъл поглъща всички други жезли. Но тъй като 
това превръщане беше видимо за очите, вече отбелязахме, че то няма връзка с 
настоящия случай. Малко след това жезълът възстанови предишната си форма. Може 
да се добави, че не знаем дали това е било извънредно превръщане на веществото. 
Защото трябва да обърнем внимание на загатването относно жезлите на магьосниците, 
които пророкът избира да не нарича змии, за да не би да изглежда, че предполага 
превръщане, което не съществува, защото тези мошеници не бяха направили нищо 
повече от това да заслепят очите на зрителите. Но каква прилика има между това 
представление и следното: „Хлябът, който разчупваме”; „Като ядете този хляб”; 
„Участваха в разчупването на хляба”; и т.н.? Сигурно е, че заклинанията на 
магьосниците само заблуждаваха погледа. Въпросът е по-съмнителен по отношение на 
Мойсей, чрез чиято ръка за Бога е също толкова лесно да направи змия от жезъл и след 
това да направи жезъл от змия, както е да облече ангели с плътски тела и веднага след 
това да ги съблече. Ако случаят с тайнството е подобен на това, може да се окаже, че 
има повече смисъл в тяхното обяснение. Затова нека да остане сигурно, че ако няма 
съответствие в истинското вещество на външния белег, няма истинско и вярно 
обещание във Вечерята, че плътта на Христос е истинска храна. 

Но тъй като една заблуда поражда друга, един текст в Еремия е така нелепо 
изкривен за да докаже преосъществяването, че е болезнено дори да се говори за това. 
Пророкът се оплаква, че хлябът му е бил примесен с дърво (Ер. 11:19, Vulg.), 
намеквайки, че поради жестокостта на враговете му хлябът му е примесен с горчивина, 
както Давид се оплаква чрез подобна метафора, „И дадоха ми жлъчка за ядене, и в 
жаждата ми ме напоиха с оцет” (Пс. 69:21). Тези хора искат да алегоризират изразите 
да означават, че тялото на Христос било приковано към дървото на кръста. Но някои от 
Бащите били смятали така! Като че ли не трябва по-скоро да извиним тяхното незнание 
и да покрием позора, отколкото да добавяме към него нахалство и да ги довеждаме до 
враждебен сблъсък с истинския смисъл на думите на пророка. 

(Аргументи за отхвърляне на учението за всеприсъствието на тялото като 
тясно буквалистично, заедно с изложение на духовния възглед за общението с Христос 
в небето, 16-31) 
16. Противното твърдение 

Някои, които виждат, че аналогията между белега и същността не може да се 
унищожи без с това да се унищожи истината на тайнството, признават, че хлябът на 
Вечерята е истинско вещество на земен и тленен елемент и не може да променя 
естеството си, но трябва също да включва вътре в себе си Христовото тяло. 

Ако те обясняват това по начин, че когато хлябът бива предлаган в тайнството, 
се прилага и изявяване на тялото, защото истината е неразделна от белега, няма да 
възразявам много. Но тъй като поставят самото тяло в хляба, те му приписват 
всеприсъствие, което е противно на неговото естество, и като добавят „в хляба,” искат 
да кажат, че то лежи скрито в него, аз трябва да отделя кратко време да изложа на показ 
тяхната хитрост и да ги извадя от техните скривалища. Тук обаче не е мое намерение 
неискрено да обсъждам целия случай; искам само да положа основите за дискусия, 
която ще последва след това на мястото си. И така, те настояват, че тялото на Христос е 
невидимо и необятно, така че може да остане скрито в хляба, защото смятат, че няма 



друг начин, по който да общуват с Него, освен като Той слезе в хляба, като не разбират 
начина на слизане, чрез който Той ни издига при Себе Си. Те използват всички 
аргументи, които могат, но след като са казали всичко, достатъчно очевидно е, че 
настояват на физическото присъствие на Христос. Как става това? Защото не могат да 
си представят някакво друго участие в плътта и кръвта освен това, което се състои или 
във физическо съединяване и допир, или в някакъв чудовищен метод на съдържане. 

17. Учението на нашите противници унищожава истинското телесно 
естество на Христос 

За да поддържат заблудата, която веднъж безразсъдно са възприели, някои не се 
колебаят да твърдят, че размерите на плътта на Христос се простират по цялото небе и 
земя. Те казват, че Неговото раждане като бебе, израстването и разпъването на кръста, 
затварянето в гроба, са били извършени като временна мярка, за да може да изпълни 
служението да се роди, да умре, и да извърши други човешки дейности: да бъде видян в 
обичайния си телесен вид след възкресението (Деян 1:3; ср. 1 Кор. 15:5), възнесението 
на небето (Деян. 1:9; Лука 24:51; Марк 16:19), явяването Му след възнесението на 
Стефан (Деян. 7:55) и Павел (Деян. 9:3), това са действия на същата временна мярка, за 
да бъде изявено пред човешкия поглед, че Той е направен Цар в небето. Какво е това, 
ако не призоваване на Марсион от гроба? Защото не може да има съмнение, че ако е 
така дефинирано, Христовото тяло е призрак, или е било въображаемо. 

Някои използват още по-хитро увъртане: Че тялото, което се дава в тайнството, 
е прославено и вечно, и че следователно няма нелепост да се съдържа на различни 
места в тайнството, или на никое място и в никаква форма. 

Но аз питам, какво даде Христос на Своите ученици в деня преди да пострада? 
Не казват ли думите, че е дал смъртното тяло, което малко след това щеше да бъде 
принесено? Но те казват, че Той преди това бил изявил Своята слава на тримата 
ученици на планината (Мат. 17:2). Това е вярно; но Неговата цел беше да им даде 
временно вкусване на безсмъртието. И все още те не могат да намерят там двойно тяло, 
а само това, което е приел, облечено в нова слава. Когато Той раздаваше Своето тяло в 
първата Вечеря, наближаваше часът, когато щеше да бъде „ударен, поразен от Бога и 
наскърбен” (Ис. 53:4). Толкова далеч е бил Той в този миг от намерението да изявява 
славата на Своето възкресение. И каква врата се отваря тук за Марсион, ако тялото на 
Христос се смята за смирено и смъртно на едно място, славно и безсмъртно на друго! 
Но ако техният възглед е правилен, точно това става всеки ден, защото са принудени да 
признаят, че тялото на Христос, което само по себе си е видимо, се крие невидимо в 
белега на хляба. И онези, които разпространяват такива чудовищни догми, вместо да се 
засрамят от позора, ни атакуват с отровни обиди заради това, че не се съгласяваме с 
тях. 

18. Присъствието се усеща когато умовете ни бъдат издигнати към небето 

Но ако приемем, че тялото и кръвта на Христос са съединени с хляба и виното, 
тогава неизбежно едното трябва да бъде отделено от другото. Защото както хлябът се 
дава отделно от чашата, така тялото, съединено с хляба, трябва да бъде отделено от 
кръвта съдържаща се в чашата. Защото тъй като твърдят, че тялото е в хляба, а кръвта е 
в чашата, докато по отношение на място хлябът и виното на известно разстояние едно 



от друго, те не могат с никакви увъртания да избегнат извода, че тялото трябва да бъде 
разделено от кръвта. 

Техният обичаен претекст, а именно, че кръвта е в тялото, а тялото е в кръвта 
чрез това, което те наричат „съпътстване,” е повече от лекомислен, тъй като белезите, в 
които се съдържат, са разграничени един от друг. 

Но ако бъдем отнесени на небето с умовете си, за да видим там Христос в 
славата на Неговото царство, както символите ни канят при Него в Неговата цялост, 
така под символа на хляба ние трябва да се храним от Неговото тяло, да пием отделно 
от Неговата кръв, и с това да имаме пълна наслада в Него. Защото макар да оттегли 
Своята плът от нас и с тялото си възнесе на небето, Той все пак седи отдясно на 
Бащата; тоест царува с власт и величие, и в славата на Бащата. Това царство не е 
ограничено от никакви пространства, нито е ограничено в някакви измерения. Христос 
може да упражнява Своята сила навсякъде, където пожелае, на земята и на небето, 
може да изявява Своето присъствие чрез упражняването на Своята сила, може винаги 
да присъства със Своите хора, да вдъхва в тях Своя живот, може да живее в тях, да ги 
поддържа, утвърждава и подкрепя, и да ги пази в безопасност, като че ли е с тях 
телесно; накратко, може да ги храни със собственото Си тяло, като им предава общение 
с него. Именно в този смисъл тялото и кръвта на Христос биват изявени на нас в 
тайнството. 

19. Как трябва да разглеждаме присъствието на Христос в Господната вечеря 

Трябва да разглеждаме присъствието на Христос във Вечерята нито като такова, 
което Го съединява с веществото на хляба, нито Го затваря в хляба, нито Го ограничава 
по някакъв начин (това очевидно ще Го ограби от Неговата небесна слава); и 
следователно то трябва да бъде такова, което нито Го лишава от Неговите истински 
измерения, нито Го разкъсва с пространствени разграничавания, нито Му приписва 
тяло с безгранични размери, разпръснато по небето и земята. Всички тези неща са 
очевидно противни на Неговото истинско човешко естество. Нека никога не 
позволяваме да губим от погледа си двете ограничения. Първо, нека да няма нищо, 
което да отнема от небесната слава на Христос. Това става винаги когато Той бива 
сведен до тленните вещества на този свят, или бъде обвързан с кое да е земно творение. 
Второ, нека на неговото тяло дан е се приписва никакво качество, което не е 
съвместимо с Неговото човешко естество. Това става или когато се казва, че то е 
безгранично, или е направено да обитава множество места едновременно. 

Но когато тези нелепости бъдат отхвърлени, аз с готовност приемам всяко нещо, 
което ни помага да изразим истинското и същностно общение в тялото и кръвта на 
Господа, както са изявени на вярващите в святите белези на Вечерята, като разбираме, 
че те се приемат не просто чрез въображението или интелекта, а действително дават 
наслада като храна за вечен живот. 

Няма причина за омразата, с която този възглед бива посрещан от света, и за 
несправедливите предразсъдъци, причинени от неговата защита, освен ако тази 
причина не се таи в страшните чародейства на Сатана. Това, което ние поучаваме върху 
темата е в съвършено съгласие с Писанието, не съдържа нищо нелепо, скрито или 
неясно, не е противно на истинското благочестие и здравословно назидаване; накратко, 
няма в себе си нищо обидно, освен това, че докато в продължение на няколко века 



невежеството и варварството на софистите са царували в Църквата, ясната светлина и 
откритата истина са били неприлично потискани. И тъй като в наши дни Сатана чрез 
бунтовни духове все още прави всичко възможно от себе си да нанесе позор върху това 
учение чрез всякакви клевети и укори, уместно е ние да го утвърждаваме и защитаваме 
с най-голяма загриженост. 

20. Думите на наредбата 

Преди да продължим нататък трябва да разсъдим за самата наредба, както е 
дадена от Христос, защото най-вероятното възражение на нашите противници е, че ние 
отхвърляме Неговите думи. За да се освободим от хулите, с които те по този начин ни 
товарят, най-уместният път ще бъде да започнем с тълкуване на думите. Тримата 
Евангелисти и Павел разказват, че нашият Спасител взе хляб, и като благодари, 
разчупи го и даде на Своите ученици, казвайки, „Вземете, яжте, това е Моето тяло, 
което за вас се разчупва.” За чашата Матей и Марко казват, „Това е Моята кръв на 
новия завет, която се пролива за мнозина за прощение на греховете” (Мат. 26:26; Марк 
14:22). Лука и Павел казват, „Тази чаша е новият завет в Моята кръв” (Лука 22:20; 1 
Кор. 11:25). 

Защитниците на преосъществяването настояват, че чрез местоимението „това” 
се означава външният вид на хляба, защото целият характер на обръщението на нашия 
Спасител е действие на освещаване, и няма същност, която да може да се демонстрира 
видимо. Но ако те така прилежно се придържат към думите, че това, което нашият 
Спасител това, което даде на Своите ученици, за Свое тяло, няма нищо по-чуждо на 
точното значение на думите от измислицата, че това, което е било хляб, сега е тяло. 
Христос заявява, че това, което взема в ръцете Си и дава на апостолите, е Негово тяло; 
но Той взе хляб, и след това кой не вижда, че което се раздава, все още е хляб? И така, 
нищо не може да е по-нелепо от прехвърлянето на това, което се твърди за хляба, върху 
същността на хляба. 

Други, като тълкуват глагола „е” като означаващ състояние на 
преосъществяване, прибягват до обяснение, което е неестествено и силно изкривено. 
Следователно те нямат основание да твърдят, че са водени от почит към думите. Това 
обръщане на глагола в нещо друго не е известно на никой език и на никой народ. 

По отношение на онези, които оставят хляба във Вечерята и твърдят, че той е 
тялото на Христос, сред тях има голямо разнообразие. Онези, които говорят по-
умерено, макар да настояват на буквата, „Това е Моето тяло,” след това изоставят тази 
строгост и отбелязват, че това е същото като да се каже, че тялото на Христос е с хляба, 
в хляба и под хляба. Ние вече обсъдихме реалността, която те утвърждават, и по 
нататък отново ще я разгледаме в по-големи подробности. Сега само разглеждам 
думите, които според тях ги възпират да признаят, че хлябът е наречен тяло, защото е 
белег за тяло. Но ако те отхвърлят всяка метафора, защо скачат от простата илюстрация 
на Христос към начини на изразяване, които са напълно различни? Защото има голяма 
разлика между това да кажем, че хлябът е тялото, и че тялото е в хляба. Но като смятат 
за невъзможно да се поддържа простото твърдение, че хлябът е тялото, те се стараят да 
избягнат трудността като се прикриват под такива начини на изразяване. 

Други, които са по-смели, не се колебаят да твърдят, че съвсем буквално хлябът 
е тяло, и по този начин доказват, че наистина са буквалисти. Ако възразим, че 



следователно хлябът е Христос, и като е Христос е Бог, те ще го отрекат, защото 
думите на Христос не го казват изрично. Но те не печелят нищо с това отричане, тъй 
като всички са единодушни, че във Вечерята ни се дава целият Христос. Нетърпимо 
богохулство е да твърдим за едно временно и нетленно вещество, без никаква 
метафора, че е Христос. Сега ги питам, дали приемат двете твърдения за идентични, 
Христос е Божият Син, и Хлябът е тялото на Христос? Ако признаят, че са различни (и 
ще бъдат принудени да го направят, независимо дали го искат или не), нека да ни кажат 
къде е разликата. Всичко, което могат да измислят, предполагам, е, че хлябът е наречен 
тяло в тайнствен смисъл. От това следва, че думите на Христос не подлежат на общото 
правило и не трябва да бъдат четени строго буквално. Аз питам всички тези строги и 
упорити следователи на буквата, дали когато Лука и Павел наричат чашата „завет в 
кръвта,” не изразяват същото нещо както в предишното изречение, когато наричат 
хляба „тяло”? Без съмнение в едната част на тайнството има същата тържественост 
както в другата, и тъй като краткостта често е неясна, по-дългото изречение по-добре 
осветлява смисъла. Затова винаги когато те спорят от единия израз, че хлябът е тяло, аз 
ще привеждам уместното тълкуване от по-дългия израз, че това е завет в тялото. Какво? 
Можем ли да търсим по-сигурни или по-верни тълкуватели от Лука и Павел? 

Аз обаче нямам никакво намерение да отнемам от участието в тялото на 
Христос, което вече признах. Исках само да изложа глупавата извратеност, с която те 
водят война на думи. На основата на авторитета на Лука и Павел разбирам хляба като 
тялото на Христос, защото той е завет в тялото. Ако оспорват това, техният спор не е с 
мен, а с Божия Дух. Колкото и често да повтарят, че почитта към думите на Христос не 
им позволява да дадат преобразно тълкувание на това, което се казва ясно, това 
извинение не ги оправдава, че отхвърлят всички противоположни аргументи, които ние 
привеждаме. 

Между другото, както вече отбелязах, уместно е да обърнем внимание на 
смисъла на думите „завет в кръвта и тялото на Христос.” Заветът, потвърден чрез 
смъртта на жертвата, няма да има полза за нас без добавянето на това тайно общение, 
чрез което ние ставаме едно с Христос. 

21. Преобразното тълкуване на преките думи 

Остава да потвърдим, че на основа на близостта, която същността има със своя 
видим белег, названието на същността се дава и на белега, наистина метафорично, но 
напълно уместно. Не говоря нищо за алегории и притчи, за да не се твърди, че се 
стремя към хитрости и измъкване от настоящия въпрос. 

Казвам, че изразът, който се използва навсякъде в Писанието, когато се 
разглеждат святите тайнства, е преобразен. Защото не можете да разбирате по друг 
начин изразите, че обрязването е „завет” (Бит. 17:13), че агнето е Господната „пасха” 
(Изх. 12:11), че жертвите по закона са „умилостивения” (Лев. 17:11; Евр. 9:22), че 
канарата в пустинята, от която потече вода (Изх. 17:6), е „Христос” (1 Кор. 10:4), ако не 
ги тълкувате преобразно. И не само името на висшето се дава на нисшото, но и 
обратно, името на видимия белег се дава на същността, както когато се казва, че Бог се 
яви на Мойсей в храста (Изх. 3:2); ковчегът на завета е наречен Бог и Божието лице 
(Пс. 84:8; 42:3), и гълъбът е наречен Святия Дух ((Мат. 3:16). Защото макар че белегът 
се различава по естество от същността, като едното е духовно и небесно, а другото 
плътско и видимо, пак, тъй като той не изобразява същността само като гол и празен 



белег, а също истински я изявява, защо неговото име да не бъде уместно приложено и 
за същността? Но ако измислените от хора символи, които по-скоро са образи на 
несъществуващи, отколкото на настоящи неща, и често са лъжливи образи, понякога 
биват почитани с техните имена, тогава има много по-голямо основание Божиите 
наредби на носят названията на същността, на която са сигурни и в никакъв случай 
лъжливи белези, и реалността е напълно свързана с тях. И така, подобието е толкова 
голямо, и връзката между двете е толкова тясна, че е лесно да се премине от едното към 
другото. 

Затова нека нашите противници да престанат да се отдават на веселие като ни 
наричат „алегористи,” когато ние обясняваме тайнствения начин на изразяване според 
общата употреба в Писанието. Защото докато тайнствата са единодушни в много неща, 
в тази метафора особено има определено подобие между тях във всяко отношение. 
Следователно, както апостолът казва, че канарата, от която към израилтяните потече 
духовната вода, беше Христос (1 Кор. 10:4), и следователно беше символ, чрез който 
истински се виждаше това духовно питие, макар и не чрез очите, така тялото на 
Христос сега бива наречено „хляб,” доколкото хлябът е символ, чрез който нашият 
Господ ни предлага истинското ядене на Неговото тяло. 

За да не би някой да презре това като някакво ново изобретение, възгледът, 
който Августин възприема и изразява, е същият: „Ако тайнствата нямаха определена 
прилика с нещата, на които са белези, те нямаше въобще да бъдат тайнства. И поради 
тази прилика те обикновено носят името на самата същност. Така, както тайнството на 
тялото на Христос е в известен смисъл тялото на Христос, и тайнството на Христос е 
кръвта на Христос, така тайнството на вярата е самата вяра” (August. Ep. 23, ad 
Bonifac.). Той има много подобни изречения, но би било излишно да ги събираме 
всички, тъй като едно е достатъчно. Трябва само да напомня на моите читатели, че 
същото учение се поучава от този свят човек в неговото Послание към Еводий. 

Където Августин поучава, че нищо не е толкова обичайно, както метафората в 
тайнствата, би било лекомислено бърборене да се възразява, че тук не се споменава 
Вечерята. Ако това възражение се подкрепи, би следвало, че нямаме право да 
разсъждаваме от общото към частното, напр. „Всяко животно може да се движи, и 
следователно конят и магарето могат да се движат.” Всъщност, дългото обсъждане е 
направено ненужно от думите на самия Августин, където той казва, че когато Христос 
даде символ на Своето тяло, не се поколеба да го нарече Свое тяло (August. Cont. 
Adimantum., cap. 12). На друго място казва, „Чудно е търпението на Христос, че 
допусна Юда на празнуването, на което посвети и даде на учениците символа на Своето 
тяло и кръв” (August. in Ps. 3). 

22. Думата „е” 

Ако някой сприхав човек, затваряйки очите си всичко друго, настоява на израза 
„Това е,” като разграничаващ това тайнство от всички други, отговорът е лесен. Те 
казват, че глаголът е толкова недвусмислен, че не оставя място за тълкуване. Макар да 
признавам това, отговарям, че същият глагол се среща и в думите на Павел (1 Кор. 
10:16), където той нарича хляба общение в тялото на Христос. Но общението е 
различно от самото тяло. 



А и когато се говори за други тайнства, среща се същата дума: „Моят завет в 
плътта ви ще бъде вечен завет” (Бит. 17:13); „Това е законът за пасхата” (Изх. 12:43). За 
да не говорим повече когато Павел заявява, че канарата беше Христос (1 Кор. 10:4), 
защо основният глагол в това изречение да бъде смятан за по-малко изричен отколкото 
в думите на Христос? Когато Йоан казва, „Святият Дух още не беше даден, защото 
Христос не беше още прославен” (Йоан 7:39), бих искал да знам какво е значението на 
глагола? Ако правилото на нашите противници бъде спазвано строго, вечното естество 
на Духа би било унищожено, като че ли Той е започнал да съществува едва след 
възнесението на Христос. Накрая нека да ми кажат какво се има предвид с твърдението 
на Павел, че кръщението „умиване на новорождение и обновяване от Святия Дух” (Тит 
3:5); макар да е сигурно, че за много хора то няма никакво действие. 

Но най-ефективно те биват опровергани от израза на Павел, че Църквата е 
Христос. Защото след като въвежда сравнението с човешкото тяло, той добавя, „Така е 
и Христос” (1 Кор. 12:12), когато има предвид не самият единороден Божий Син, а 
Неговите членове. 

Мисля, че засега постигнах поне това, всички хора с разум и почтеност да бъдат 
отвратени от клеветите на нашите врагове, когато те говорят, че ние поставяме под 
съмнение думите на Христос; когато ние ги приемаме с не по-малко покорство от тях, и 
размишляваме над тях с по-голямо страхопочитание. Нещо повече, тяхното лениво 
самодоволство доказва, че не ги е грижа твърде много какво Христос иска да каже, 
стига да им дава защита за тяхното упорство, докато нашето внимателно изследване 
трябва да бъде доказателство доколко признаваме авторитета на Христос. 

Те несправедливо твърдят, че нашият човешки разум не ни позволява да вярваме 
това, което Христос произнесе със Своите святи уста; но аз вече показах в голяма 
степен и още ще покажа по-ясно колко непочтено те се опитват да хвърлят тази омраза 
върху нас. И така, нищо не ни възпира от това да вярваме на думите на Христос и да се 
съгласяваме с всичко, за което Той ни е показал Своето одобрение. Единственият 
въпрос тук е: Дали е незаконно да изследваме истинския смисъл на думите Му? 

23. Невъзможността за чисто буквално тълкуване 

Тези достойни учители, за да докажат, че са буквалисти, ни забраняват да се 
отклоняваме в каквато и да е степен от буквата. Обратното, когато Писанието нарича 
Бога „воин,” като виждам, че изразът би бил твърде груб, ако не е тълкуван алегорично, 
нямам съмнение, че става въпрос за метафора, взета от човешкия опит. 

И наистина, единственият проблем, с който антропоморфитите успяват да 
раздразнят ортодоксалните Бащи, е бил придържането към изразите, „Божиите очи 
виждат” (Вт. 11:12; 3 Царе 8:29; Йов 7:8; и др.); „достигна до ушите Му” (Чис. 11:18; 2 
Царе 22:7; 4 Царе 19:28; и др.); „ръката Му се простира” (Ис. 5:25; 23:11; Ер. 1:9; 6:12; и 
др.); „земята е Негово подножие” (Ис. 66:1; Мат. 5:35; Деян. 7:49); и настояването, че 
Бог бива лишаван от тялото, което Писанието Му дава. Ако това правило бъде прието, 
цялата светлина на вярата би била погребана под пълно варварство. Какви ли 
чудовищни нелепости биха могли фанатиците да извлекат, ако им бъде позволено да 
привеждат всяка трудна дума в подкрепа на своите догми? 



Тяхното възражение, че когато Христос дава специална утеха на апостолите във 
време на трудности, не е вероятно да говори енигматично или неясно, само подкрепя 
нашия възглед. Защото ако апостолите не са осъзнали, че хлябът бива наричан тяло 
само преобразно, като символ на тялото, необичайното естество на същността 
несъмнено би ги изпълнило с още повече объркване. Йоан разказва, че точно по това 
време и най-малките трудности са ги обърквали (Йоан 14:5, 8; 16:17). Те спорят 
помежду си как Христос ще отиде при Бащата, и като не разбират, че нещата, които се 
казват, се отнасят за небесния Баща, повдигат въпроса как Той ще напусне света, 
докато не Го видят отново. Тогава как биха могли така способни да повярват това, 
което е противно на всякакъв разум, а именно, че Христос седи на масата пред техния 
поглед, и все пак се съдържа невидим в хляба? Когато те засвидетелстват своето 
съгласие като ядат от този хляб без колебание, очевидно е, че те разбират думите на 
Христос по същия начин, по който ние ги разбираме, като съзнаваме това, което не 
трябва да изглежда необичайно, когато се говори за тайнства, че названието на 
същността се дава на белега. Следователно както за нас, така и за учениците има ясна и 
сигурна утеха, в която няма никакви загадки; и единствената причина някои хора да 
отхвърлят нашето тълкуване е защото са заслепени от измамата на дявола да въвеждат 
тъмнина на загадки, вместо да приемат очевидното тълкуване на правилния образ. 

Освен това, ако настояваме строго на думите, ще стане така, че нашият Спасител 
погрешно приписва на хляба нещо разделено от чашата. Той нарича хляба тяло, а 
виното кръв. Или има объркване на понятията, или трябва да има разделяне на тялото 
от кръвта. Всъщност, „Това е Моето тяло” може уместно да се приложи и за чашата, 
както е и за хляба; и може съответно да се каже, че хлябът е кръвта. Ако отговорят, че 
трябва да гледаме на целта или употребата, за които тези белези са били учредени, аз 
ще призная това; но те все още не са се избавили от нелепостта, която тяхната заблуда 
носи със себе си, а именно, че хлябът е кръвта, а виното е тялото. 

Тогава не знам какво искат да кажат, когато се съгласяват, че хлябът и тялото са 
различни неща, и все пак твърдят, че едното е название на другото буквално и без 
никакъв преобраз, както ако някой каже, че дрехата е различна от човека, и все пак 
буквално бива наричана човек. И все пак, като че ли победата зависи от упоритост и 
хули, казват, че когато се опитваме да тълкуваме думите на Христос, Го обвиняваме в 
лъжа. 

Сега ще бъде лесно за читателя да разбере несправедливостта, която тези 
буквалистични заядливци показват към нас, когато лъжат простите с твърдението, че 
ние хвърляме съмнение върху думите на Христос; думи, които както вече показахме, те 
бясно извращават и объркват, а ние вярно и точно обясняваме. 

24. Защита против укора, че нашето тълкуване е плод на човешки ум 

Тази позорна лъжа не може да бъде напълно изличена без да се справим и с 
друго обвинение. Те твърдят, че ние сме толкова привързани към човешкия ум, че не 
приписваме повече на Божията сила отколкото естествения ред на нещата би позволил, 
и отколкото ни позволява здравият разум. Против тези нечестиви клевети аз се 
позовавам на учението, което представих – учение, което прави достатъчно ясно, че аз 
по никакъв начин не измервам това тайнство според способностите на човешкия ум, 
нито го подчинявам на естествените закони. Питам дали от физиката сме научили, че 
Христос храни душите ни от небето със Своята плът, точно както телата ни се хранят с 



хляба и виното? Как плътта може да има силата да дава живот на душите ни? Всички 
ще кажат, че това не става естествено. Нито е повече съобразно с човешкия ум да се 
твърди, че плътта на Христос прониква в нас, така че да стане наша храна. Накратко, 
всеки, който е опитал нашето учение, ще бъде доведен до възхищение пред тайната 
Божия сила. 

Но тези достойни фанатици сами си изобретяват някакво чудо, и смятат, че без 
него самият Бог и неговата сила ще изчезнат. 

Отново ще увещая читателя внимателно да размисли относно естеството на 
нашето учение, дали зависи от обичайния човешки ум, или дали след като се е 
издигнало над света на крилете на вярата, е достигнало до небето. Казваме, че Христос 
слиза при нас, както чрез външния белег, така и чрез Своя Дух, за да съживи наистина 
нашите души с веществото на Своята плът и кръв. Който не усеща, че в тези няколко 
думи има много чудеса, е повече от глупав, тъй като нищо не е по-противно на 
естеството от това да се извлича духовния и небесен живот на душата от плътта, която 
произхожда от земята и е подчинена на смърт, и нищо не е по-невероятно от неща, 
които са разделени от цялото пространство между небето и земята, въпреки голямото 
разстояние, не само да бъдат събрани, но и съединени, така че душите да получат болки 
от плътта на Христос. Затова нека глупавите хора да престанат да ни нападат със 
злобната клевета, че ние недобросъвестно ограничаваме безграничната Божия сила. Те 
или глупаво се заблуждават, или нечестиво лъжат. 

Въпросът тук не е какво Бог може да направи, а какво е благоволил да направи. 
Ние твърдим, че Той е направил това, което Му е угодно, а угодно Му е било Христос 
да бъде във всичко като Своите братя, „и все пак без грях” (Евр. 4:15). Каква е нашата 
плът? Не е ли нещо, което има определени измерения? Ограничена е в определено 
място? Може да се докосне и види? И защо, казват те, Бог да не може да направи една и 
съща плът да обитава няколко различни места, така че да не бъде ограничена на дадено 
място, така че да няма нито измерение, нито вещественост? Глупци! Защо искате 
Божията сила да направи едно нещо едновременно да бъде плът и да не бъде плът? 
Същото е като да настоявате той да направи светлината да бъде едновременно светлина 
и тъмнина. Той желае светлината да бъде светлина, тъмнината да бъде тъмнина, а 
плътта да бъде плът. Наистина, когато реши, Той обръща тъмнината в светлина, и 
светлината в тъмнина; но когато настоявате, че не трябва да има разлика между 
светлината и тъмнината, какво друго правите, освен да извращавате реда на Божията 
мъдрост? И така, плътта трябва да бъде плът, а духът дух; всяко под закона и 
качеството, в които Бог ги е създал. Качеството на плътта е да обитава определено 
място, със свои размери и своя форма. Според това качество Христос прие плът, на 
която, както Августин заявява (Ep. ad Dardan.), даде нетленност и слава, но без да 
унищожи нейното естество и реалност. 

25. Думата изисква разбиране и тълкуване 

Те възразяват, че били имали Словото, чрез което Божията воля е открито 
изявена; тоест, да им позволим да изгонят от Църквата дара на тълкуване (1 Кор. 12:10), 
който трябва да ни осветлява Словото. 

Признавам, че те имат Словото, но точно като антропоморфитите в миналото са 
го имали, когато са правели Бога материален; точно както Марсион и манихеите са го 



имали, когато са правели тялото на Христос небесно или въображаемо. Те са цитирали 
стиховете, „Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е Господ от небето” (1 
Кор. 15:47); и, Христос „се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана 
подобен на хората” (Фил. 2:7). 

Но тези празни самохвалковци си мислят, че няма Божия сила, ако те не 
измислят някакво чудовище в умовете си, чрез което целият естествен ред да бъде 
нарушен. Това по-скоро е ограничаване на Божията сила, опит чрез въображение да се 
открие това, което Той може да направи. От това слово те приемат, че тялото на 
Христос е видимо в небето, и все пак се намира невидимо на земята в безбройни 
парченца хляб. Те ще кажат, че това не е задължително, за да може тялото на Христос 
да се раздава във Вечерята. С други думи, тъй като им се е видяло угодно да извлекат 
плътско ядене от думите на Христос, подведени от собствените си предразсъдъци, те 
намират за необходимо да изобретят тази хитрост, която е напълно противна на 
Писанието. 

Дотолкова е невярно, че ние в каквото и отношение намаляваме Божията сила, 
че нашето учение дори е най-гръмогласното в нейната възхвала. Но тъй като те 
продължават да ни обвиняват в ограбване на Бога от Неговата почит, тъй като сме били 
отхвърляли това, което е трудно да се повярва според обичайното схващане, макар да е 
обещано от устата на Христос; аз отговарям, както по-горе направих, че в тайните на 
вярата ние не се съветваме с обичайното схващане, а с тихо покорство и дух на кротост, 
които Яков препоръчва (Яков 1:21), приемаме учението, което е слязло от небето. 

Там, където те гибелно грешат, аз съм уверен, че ние следваме истинска 
умереност. Като чуват думите на Христос, „Това е Моето тяло,” те си въобразяват чудо, 
което е напълно далечно от Неговото намерение; и когато от тази измислица възникнат 
най-чудовищни нелепости, като вече са се вплели в примки поради своята необмислена 
прибързаност, те се хвърлят в бездната на Божието всемогъщество, та по този начин да 
угасят светлината на истината. От това идва тяхното надменно заяждане. Ние нямаме 
желание да знаем как точно Христос е скрит в хляба; задоволяваме се с Неговите думи, 
„Това е Моето тяло.” Ние отново се стараем, както с прилежание, така и с покорство, да 
придобием смислено разбиране за тези стихове от цялото Писание. Не се захващаме с 
нелепа ревност, безразсъдно и без разум за всичко, което първо ни дойде наум; но след 
внимателно размишляване приемаме смисъла, който Божият Дух ни дава. Като 
уповаваме в Него, гледаме снизходително, като от високо, на всяка съпротива, която 
светската мъдрост може да противопостави. И държим умовете си пленени, без да 
позволяваме и една дума на недоволство, и ги смиряваме, за да не си позволяват да 
противоречат. По този начин достигаме до това тълкуване на думите на Христос, за 
което всички, които са умерено запознати с Писанието, знаят, че се използва постоянно 
по отношение на тайнствата. И все пак по трудните въпроси не смятаме за незаконно да 
питаме, според примера на благословената девица, „Как ще стане това?” (Лука 1:34). 

26. Тялото на Христос е в небето 

Но тъй като нищо не би било така полезно за утвърждаване на вярата на 
праведните, както да им се покаже, че учението, което изложихме, е взето от чистото 
Божие Слово и почива върху неговия авторитет, ще направя това ясно с възможно най-
малко думи. Не Аристотел, а Святият Дух заявява, че тялото, с което Христос 
възкръсна, е ограничено, и ще се намира в небето до последния ден (ср. Деян. 3:21). 



Знам с каква увереност нашите противници избягват текстовете, които се цитират в 
подкрепа на това. Винаги когато Христос казва, че ще напусне света и ще си отиде 
(Йоан 14:2, 28), те отговарят, че това напускане не е нищо повече от промяна на 
смъртното състояние. Ако беше така, Христос нямаше да изпрати на Свое място Святия 
Дух за да запълни, както те го казват, празнотата на Своето отсъствие, тъй като Той не 
заема Неговото място, нито от друга страна Христос слиза от небесната слава за да 
приеме състояние на смъртен живот. Определено идването на Духа и възнасянето на 
Христос са противопоставени едно на друго, и от това задължително следва, че 
Христос не може да обитава с нас по плът по същия начин, по който изпраща Своя Дух. 

Нещо повече, Той изрично казва, че няма винаги да бъде в света със Своите 
ученици (Мат. 26:11). Те смятат, че възхитително се справят и с тези думи, като че ли 
Христос просто казва, че не винаги ще бъде беден и смирен, или подчинен на нуждите 
на тленния живот. Но това е очевидно противно на контекста, тъй като отнасянето не е 
за бедност и нужда, нито за нещастното състояние на земния живот, а за поклонение и 
почит. Учениците бяха недоволни от помазанието от Мария, защото го смятаха за 
излишен и безполезен разход, почти разкош, и предпочитаха парите, които според тях 
бяха прахосани, да бъдат дадени за бедните. Христос отговори, че не винаги ще бъде с 
тях, за да получи такава почит. 

Същото тълкуване се дава и от Августин, чиито думи по никакъв начин не са 
неясни. Когато Христос казва, „Не винаги ще съм с вас,” Той говори за Своето телесно 
присъствие. По отношение на Неговото величие, на Неговото провидение, на Неговата 
неизмерима и невидима благодат, се изпълнява което Той каза: „Ето, Аз съм с вас 
завинаги до свършека на света” (Мат. 28:20); но по отношение на плътта, която 
Словото беше облякло – по отношение на това, което беше родено от Девицата – по 
отношение на това, което беше хванато от юдеите, приковано на дървото, обесено на 
кръста, увито в ленени одежди, положено в гроба и изявено във възкресението: „Няма 
винаги да бъда с вас.” Защо? Тъй като Той беседва със Своите ученици в телесно 
присъствие в продължение на четиридесет дни, и като излезе с тях, се възнесе, докато 
те Го гледаха, не отидоха с Него. Той не е тук, защото седи там, отдясно на Бащата 
(Марк 16:19). И все пак е тук: защото присъствието на Неговото величие не е оттеглено 
(Евр. 1:3). И така, по отношение на присъствието на Неговото величие, ние винаги 
имаме Христос; докато по отношение на Неговото телесно присъствие, правилно е 
казано, „Няма винаги да бъда с вас” (Мат. 26:11). По отношение на телесното 
присъствие, Той беше с Църквата за няколко дни; сега Той е с нея чрез вяра, но тя не Го 
вижда с очи (August. Tract. in Joann. 50). 

Накратко да отбележа това, че тук Той прави Себе Си да бъде с нас по три 
начина: във величие, в провидение и в неизмерима благодат; в които обхващам това 
чудно общение в Неговото тяло и кръв, стига да разбираме, че то се прилага чрез 
силата на Святия Дух, а не чрез онова въображаемо затваряне на Неговото тяло във 
веществото, тъй като нашият Господ заяви, че има плът и кости, които могат да бъдат 
попипани и видени (Йоан 20:27). 

„Замина” и „възнесе се” не означават, че само привидно си е заминал и се е 
възнесъл, а че наистина е направил това, което думите изразяват. Някой ще попита, 
дали тогава трябва да кажем, че Христос е в определена част от небето? Заедно с 
Августин отговарям, че това е любопитен и излишен въпрос, и е достатъчно да вярваме, 
че Той е в небето. 



27. Значението на възнесението за горния въпрос 

Какво? Самото название „възнесение,” като е повторено толкова пъти, не 
означава ли преминаване от едно място на друго? Те отричат това, защото според тях 
височината обозначава само величието на Неговото господство. Но какъв беше самият 
начин на възнасяне? Не беше ли издигнат нагоре, докато учениците гледаха? Не 
разказват ли ясно Евангелистите, че беше отнесен в небето? Тези остроумни софисти 
отговарят, че помежду е застанал облак и го е скрил от погледа им, за да покаже на 
учениците, че от сега нататък Той няма да е видим в света. Като че ли в този случай не 
трябваше да изчезне в миг на око, за да ги направи да вярват в Неговото невидимо 
присъствие, или облакът да се образува около Него преди още да е направил и стъпка. 
Когато Той бива издигнат високо в небето, и облакът помежду показва, че вече не 
трябва да Го търсим на земята, ние с увереност заключаваме, че Неговото обиталище 
вече е на небето, както Павел също твърди, като ни заповядва да Го виждаме как ни 
наблюдава от там (Фил. 3:20). По тази причина ангелите напомнят на учениците, че е 
напразно да продължават да се взират към небето, защото Исус, Който е бил взет, ще 
слезе по същия начин, по който са Го видели да се възнася (Деян. 1:11). 

Тук противниците на здравото учение се измъкват – както те си мислят – с 
хитрата дребнавост, че Той ще дойде във видима форма, макар че никога не е напускал 
земята, но е останал невидим сред Своите хора. Като че ли ангелите са намекнали за 
двойно присъствие, а не просто са направили учениците очевидци на възнасянето, за да 
не остане никакво съмнение. Това е както ако бяха казали: Като се възнесе на небето 
докато вие гледахте, Той потвърди Своята небесна власт; за вас остава да чакате 
търпеливо докато Той дойде отново за да съди света. Той не влезе в небето за да живее 
там сам, а за да събере вас и всички праведни със Себе Си. 

28. Свидетелството на Августин 

Тъй като защитниците на тази лъжлива догма не се срамуват да я кичат с 
одобрението на древните, и особено на Августин, накратко ще обясня колко извратени 
са в тези свои опити. Праведни и учени хора са събрали всички текстове; и затова аз не 
желая да представям цялостна защита; всеки, който желае, може да се допита до 
техните трудове. Дори няма да събера всичко от Августин, което може да бъде уместно 
за въпроса, но ще се задоволя да покажа накратко, че без всякакъв спор той е напълно 
на наша страна. 

Измамата на нашите противници, когато искат да ни отделят насила от 
Августин, е, че в неговите трудове се казва, че във Вечерята ни се дават плътта и кръвта 
на Христос, а именно жертвата, която едно време е била принесена на кръста, е 
произволна, като виждаме, че той в същото време я нарича или евхаристия, или 
тайнство на тялото. Но не е необходимо да отиваме твърде далеч, за да намерим 
смисъла, в който той използва думите плът и кръв, тъй като той самият го обяснява, 
като казва (Ep. 23, ad Bonif.), че тайнствата получават названието си от приликата си с 
нещата, които обозначават; и че следователно тайнството на тялото е в известен смисъл 
самото тяло. С това се съгласява и друг добре известен текст, „Господ не се поколеба да 
каже, ‘Това е Моето тяло,’ когато даде белега” (Cont. Adimant. Manich. Cap. 12). 

Те отново възразяват, че Августин изрично казва, че тялото на Христос пада на 
земята и влиза в устата. Но това е в същия смисъл, в който той твърди, че то бива 



поглъщано, защото свързва двете. Няма нищо противно на това в неговите думи, че 
хлябът бива поглъщан след като тайнството бъде извършено; защото малко преди това 
казва, „Тъй като тези неща са известни на хората, когато бъдат изпълнявани от хора, те 
могат да получат почит като святи, но не и като чудеса” (De Trinit. Lib. 3 c. 10). 

Смисълът на неговите думи не е различен и в текста, който нашите противници 
твърде прибързано си присвояват, а именно, че Христос в известен смисъл носеше Себе 
Си в ръцете Си, когато подаваше святия хляб на учениците. Защото като слага израза „в 
известен смисъл,” той заявява, че Христос не е действително или истински съдържащ 
се в хляба. Нито е странно това, тъй като на друго място ясно спори, че телата не могат 
да съществуват извън конкретно място, и да бъдат никъде би означавало да нямат 
съществуване. Дребнаво заяждане е, че той тук не говорел за Вечерята, в която Бог 
упражнява специална сила. Повдигнат е въпросът относно плътта на Христос, и святият 
мъж открито отговаря, „Христос даде безсмъртие на Своята плът, но не унищожи 
нейното естество. По отношение на тази форма, не трябва да предполагаме, че тя е 
пръсната навсякъде; защото трябва да внимаваме да не издигнем божествеността на 
човека като отнемаме реалността на тялото. От това, че нещо е в Бога, не следва, че то е 
навсякъде като Бог” (Ep. ad Dardan.). Той незабавно добавя причината: „Една личност е 
Бог и човек, и двете са един Христос, Който е навсякъде, доколкото е Бог, и е в небето, 
доколкото е човек.” Колко безсмислено би било да се изключи от това тайнството на 
Вечерята, толкова важен и сериозен въпрос, ако това е във всяко отношение противно 
на учението, което той обяснява? И пак, ако човек внимателно прочете какво следва, 
ще открие, че под това общо учение се включва и Вечерята, че Христос, единородният 
Божий Син, и също Човешки Син, присъства навсякъде като Бог, в Божия храм, тоест в 
Църквата, като обитаващ Бог, и в определено място в небето, заради размерите на 
Своето действително тяло. Виждаме как той не сваля Неговото тяло от небето за да 
съедини Христос с Църквата. А той определено би направил това, ако казва, че Тялото 
на Христос не е наистина наша храна, освен когато се съдържа в хляба. 

На друго място, като обяснява как вярващите сега притежават Христос, казва: 
„Вие Го притежавате чрез знака на кръста, чрез тайнството на кръщението, чрез 
храната и питието на олтара” (Tract. in Joann. 50). Не споря доколко е правилно да 
изброява един суеверен ритуал сред символите на Христовото присъствие; но като 
сравнява присъствието на плътта със знака на кръста, той достатъчно ясно показва, че 
няма предвид две тела на Христос, едното скрито в хляба, а другото седящо видимо в 
небето. Ако има някаква нужда от обяснение, незабавно след това е добавено, 4По 
отношение на присъствието на Неговото величие, ние винаги имаме Христос с нас; по 
отношение на присъствието на Неговата плът, правилно е казано, ‘Няма винаги да съм 
с вас.’” 

Те възразяват, че той също добавя, „По отношение на неизмеримата и невидима 
благодат се изпълнява това, което Той казва, ‘Аз съм с вас винаги до свършека на 
света’” (Мат. 28:20). Но това не е в тяхна подкрепа. Защото това в крайна сметка е 
ограничено до Неговото величие, което винаги е противопоставяно на тялото, като 
плътта е изрично разграничавана от благодатта и силата. Същото противопоставяне се 
среща и на друго място, когато казва, че „Христос напусна учениците по отношение на 
телесно присъствие, за да бъде с тях в духовно присъствие.” Тук е ясно, че веществото 
на плътта се разграничава от действието на Духа, което ни съединява с Христос, когато 
по отношение на пространството сме на голямо разстояние от Него. Той многократно 
използва същия начин на изразяване, както когато казва, „Той ще дойде за живите и 



мъртвите в телесно присъствие, според правилото на вярата и здравото учение; защото 
в духовно присъствие Той трябваше да дойде при тях тогава и да бъде с цялата Църква 
в света до свършека. Затова Неговата беседа е насочена към вярващите, които вече е 
започнал да спасява с телесно присъствие, и които трябваше да остави в телесно 
отсъствие, та в духовно присъствие да ги запази за Бащата.” Дребнаво е под „телесно” 
да разбираме само „видимо,” тъй като той едновременно противопоставя Неговото тяло 
на Неговата божествена сила, и като добавя, „за да ги запази за Бащата,” ясно изразява, 
че Той изпраща Своята благодат от небето чрез Духа. 

29. За реалността на Христовото тяло 

Тъй като те полагат толкова голяма увереност в това скривалище на невидимото 
присъствие, нека да видим доколко успяват да се скрият в него. 

Първо, те не могат да приведат нито една сричка от Писанието да докажат, че 
Христос е невидим; но приемат за даденост това, което никой здравомислещ човек 
няма да приеме, че тялото на Христос не може да бъде давано във Вечерята, освен ако е 
скрито под маската на хляба. Това не само не е първостепенен принцип, това е точно за 
което спорим. 

И докато бърборят така, те са принудени да дават на Христос двойно тяло, 
защото според тях то само по себе си е видимо в небето, но във Вечерята е невидимо 
чрез специално действие. Красивата свързаност на това може лесно да се прецени както 
от други текстове от Писанието, така и от свидетелството на Петър. Петър казва, че 
небесата трябва да приемат, или приютят Христос, докато се върне отново (Деян. 3:21). 
Тези хора учат, че Той е на всяко място, но без форма. Казват, че не е правилно да 
подчиняваме прославеното тяло на обичайните природни закони. 

Но този отговор води със себе си налудничавото бълнуване на Сервет, от което 
всички праведни умове трябва да се отвращават, че Неговото тяло е било изпълнено с 
Неговата божественост. Не казвам, че това е тяхното мнение; но ако се смята, че едно 
от качествата на прославеното тяло е да изпълва всички неща по невидим начин, ясно е, 
че се премахва телесното вещество и не остава никаква разлика между Неговата 
божественост и Неговото човешко естество. 

И отново, ако Христовото тяло е така многообразно и разнообразно, че е видимо 
на едно място, а на друго е невидимо, къде остава в него нещо от естеството на тялото с 
неговите правилни размери, и къде е неговото единство? Далеч по-прав е Тертулиан, 
който твърди, че тялото на Христос е естествено и реално, защото неговият образ ни е 
представен в тайнството на Вечерята като залог и уверение за духовен живот (Tertull. 
Contr. Marc. Lib. 4). И определено Христос каза за Своето прославено тяло, „Попипай и 
виж; защото дух няма плът и кости, както виждате, че Аз имам” (Лука 24:39). Тук от 
устата на самия Христос се доказва реалността на плътта, с твърдението, че тя се вижда 
и усеща. Отнемете това от нея и тя ще престане да бъде плът. 

Те винаги прибягват до своето скривалище на Божии действия, които са си 
измислили. Но нашето задължение е така да приемаме това, което Христос безусловно 
заявява, че да се съгласим с него безусловно. Той доказва, че не е призрак, защото е 
видим в плът. Отнемете това, което Той заявява като характерно за естеството на 
Своето тяло, и не трябва ли тогава да се измисли ново определение за тяло? 



Така, колкото и да се извъртат, няма да намерят място за своето измислено 
„Божие действие” в този текст, в който Павел казва, „Защото нашето гражданство е на 
небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос, Който ще преобрази 
нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло” (Фил. 3:20, 21). 
Не можем да се надяваме да бъдем съобразени с Христос в тези качества, които те Му 
приписват като тяло, безгранично и невидимо. Няма да намерят никой, който да е 
толкова глупав, че да повярва на тази нелепост. Затова нека не полагат като едно от 
качествата на прославеното тяло на Христос, че то е едновременно на много места и на 
никое място. Накратко, нека или открито да отрекат възкресението на Неговата плът, 
или да признаят, че когато получи небесна слава, Христос не изостави плътта Си, но ще 
направи нас, в нашата плът, Свои съдружници и съучастници в същата слава, тъй като 
ще имаме общо възкресение с Него. Защото кое нещо е по-ясно изразено в Писанието 
от това, че както Христос прие нашата плът, когато се роди от девица, и пострада в 
нашата истинска плът, когато извърши умилостивение за нас, така при възкресението 
отново прие същата истинска плът и я възнесе на небето? Надеждата на нашето 
възкресение и възнасяне на небето е, че Христос възкръсна и се възнесе, както 
Тертулиан казва (De Resurrect. Carnis.), „Занесе със Себе Си на небето залог за нашето 
възкресение.” Нещо повече, колко слаба и немощна би била тази надежда, ако самата 
тази наша плът в Христос не е истински възкресена и не е влязла в небесното царство. 
Но същностните качества на тялото трябва да бъдат ограничени в пространството, да 
имат размери и форма. Далеч от нас тази глупава измислица, която връзва и умовете на 
хората, и Христос към хляба. 

Защото каква е целта на това окултно присъствие в хляба, освен че онези, които 
желаят да се съединят с Христос, да си останат на символа? Но самият Господ желае от 
нас да отделим от земята не само погледа си, но и всичките си сетива, като забрани на 
жената да Го докосва докато не се възнесе при Бащата (Йоан 20:17). Когато виждаме 
как Мария с благочестива благоговейна ревност бърза да целуне краката Му, не може 
да има причина Той да не го одобрява и да й забранява да Го докосва преди да се е 
възнесъл на небето, освен ако не желае от нея да Го търси на друго място. 

Възражението, че след това се е явил на Стефан (Деян. 7:55), има лесен отговор. 
Не е необходимо за нашия Спасител да си сменя мястото, тъй като Той може да даде на 
Своя служител сила на погледа, която да прониква до небето. Същото обяснение може 
да се даде и в случая с Павел (Деян. 9:4). 

Възражението, че Христос излезе от празния гроб, и влезе при Своите ученици 
при заключени врати (Мат. 28:6; Йоан 20:19), не дава по-добра подкрепа за тяхната 
заблуда. Защото както водата стана пътека за нашия Спасител, когато вървеше върху 
нея, като че ли е твърда настилка (Мат. 14), така не е странно, че твърдият камък 
отстъпи пред Него; макар да е по-вероятно камъкът да се е отместил по Негова заповед, 
и след като Го е пропуснал да мине, се е върнал на мястото си. Да влезе при заключени 
врати не означава да прониква през твърда материя, а да си пробие път чрез божествена 
сила и да застане сред учениците Си по най-чудодеен начин. 

Те не печелят нищо като цитират текста от Лука, в който се казва, че Христос 
внезапно изчезна от погледа на учениците, с които е вървял към Емаус (Лука 24:31). 
Като се оттегли от погледа им, Той не стана невидим; просто изчезна. Така Лука 
заявява, че по време на пътуването Той не е възприел нова форма, а че „очите им се 
удържаха.” Но тези хора не само преобразяват Христос да живее на земята, но и 



твърдят, че има и друг Христос на друго място с различна форма. Накратко, като 
говорят така невнимателно, те правят плътта на Христос на дух, не пряко, разбира се, а 
по подразбиране; и като не се задоволяват с това, Му дават напълно противоположни 
качества. От това неизбежно следва, че трябва да има две тела на Христос. 

30. Отхвърляне на всеприсъствието на Христовото тяло 

Дори да признаем това, което те нелепо говорят за невидимото присъствие, все 
още е необходимо да докажат необятността, без която е напразно да се опитват да 
включат Христос в хляба. Освен ако тялото на Христос може да бъде навсякъде без 
никакви граници в пространството, невъзможно е да се вярва, че Той е скрит в хляба 
във Вечерята. Поради това те са принудени да въведат чудовищната догма на 
всеприсъствието. 

Но ние показахме с дълги и силни текстове от Писанието, първо, че Неговото 
тяло е ограничено от размерите на човешкото тяло; и второ, че неговото възнасяне на 
небето дава ясно да се види, че то не е на всички места, но като преминава към ново 
място, оставя старото, което е заемало. 

Обещанието, на което те се позовават, „Аз съм с вас винаги до свършека на 
века,” не трябва да се прилага за тялото. Така излиза, първо, че не може да съществува 
постоянна връзка с Христос, освен ако Той обитава в нас телесно, извън участието във 
Вечерята; и следователно те нямат разумно основание да спорят така ожесточено 
относно думите на Христос, за да Го включат в хляба във Вечерята. Второ, контекстът 
доказва, че Христос въобще не говори за Своята плът, а обещава на учениците Своята 
непобедима помощ, която ще ги пази и подкрепя против всички атаки на Сатана и 
света. Защото като им възлага трудно служение, Той ги утвърждава чрез увереността в 
Неговото присъствие, за да може нито да се колебаят да го приемат, нито да се боят да 
го изпълняват; като че им казва, че Неговата непобедима защита няма да се провали. Не 
е ли необходимо да се разграничи начинът на присъствие, освен ако не искаме да 
създадем бъркотия във всичко? 

И наистина някои, за техен голям позор, избират по-скоро да изложат на показ 
своето невежество, вместо да се откажат и от една йота от своята заблуда. Не говоря за 
папистите, чието учение е по-търпимо, или поне по-умерено; но някои така се увличат 
в спорове, че да кажат, че поради съюза на двете природи в Христос където е Неговата 
божественост, там е и Неговата плът, която не може да бъде отделена от 
божествеността; като че ли този съюз е създал някакво средно естество между двете, 
като прави Христос нито Бог, нито човек. Така е твърдял Евтих, и след него Сервет. Но 
от Писанието ясно се разбира, че едната личност на Христос се състои от две природи, 
но така, че качествата на всяка една поотделно остават ненарушени. Те няма да са 
толкова закоравени, че да отрекат, че Евтих е бил правомерно осъден. Странно е, че не 
обръщат внимание на причината за присъдата, а именно, че като унищожава 
разграничението между природите и като настоява само на единството на личността, 
той превръща Бога в човек и човека в Бог. Каква лудост е да объркват небето със 
земята, вместо да се откажат от опитите да изтеглят тялото на Христос от Неговото 
небесно светилище? 

По отношение на текстовете, които привеждат: „Никой не е възлязъл на небето, 
освен Тоя, Който е слязъл от небето, тоест Човешкият Син, Който е на небето” (Йоан 



3:13); „Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви” (Йоан 1:18), те 
показват същата глупост, отхвърляйки „споделянето на същностите” (т.е. κοινωνιαν), 
понятие, което не без причина е било измислено преди време от святите Бащи. 
Определено когато Павел казва за владетелите на този свят, че са „разпнали Господа на 
славата” (1 Кор. 2:8), той няма предвид, че Христос е пострадал в Своята божественост, 
но че същият Христос, Който беше отхвърлен и презрян, и пострада по плът, е 
едновременно Бог и Господ на славата. По този начин едновременно Човешкият Син е 
на небето, защото е също Христос, и Този, Който по плът живя като Човешкия Син на 
земята, е също Бог в небето. По тази причина за Него е казано, че е слязъл от небето по 
отношение на Неговата божественост, не че Неговата божественост е напуснала небето 
за да се скрие в затвора на тялото, а защото макар да изпълва всичко, пак обитава 
телесно в човешката природа на Христос, тоест естествено и по непознаваем начин. В 
школите се преподава едно добре познато разграничение, което не се колебая да 
цитирам. Макар че целият Христос е навсякъде, все пак не всичко, което е в Него, е 
навсякъде. Бих желал схоластиците правилно да размислят върху смисъла на това 
изречение, тъй като то би унищожило тяхната нелепа измислица за телесното 
присъствие на Христос. Следователно, макар нашият Посредник да е навсякъде, Той е 
винаги със Своите хора, и във Вечерята изявява Своето присъствие по специален 
начин; и все пак, макар да присъства напълно, не всичко, което е в Него, присъства, 
защото както казахме, в Своята плът ще остане в небето докато дойде отново в съд. 

31. Христос не бива свалян при нас; ние биваме издигани при Него 

Те грешат много като си въобразяват, че във Вечерята няма присъствие на 
плътта на Христос, ако тя не бъде поставена в хляба. Така не оставят нищо за тайното 
действие на Духа, Който съединява Христос с нас. Според тях Христос не присъства, 
освен ако не слезе при нас, като че ли не можем да придобием Неговото присъствие, 
ако Той ни издигне при Себе Си. Следователно единственият въпрос остава за начина 
на действие, като те поставят Христос в хляба, докато ние смятаме за незаконно да го 
сваляме от небето. Нека читателят да прецени кое от двете е по-правилно. Само да 
отхвърлим клеветата, че Христос не се крие под маската на хляба, значи бива 
премахван от Вечерята. Защото като виждаме, че тази тайна е небесна, не е необходимо 
да сваляме Христос на земята, за да бъде съединен с нас. 

(Истинското естество на телесното присъствие, в което вярващите 
участват чрез Духа, 32-34) 
32. Отхвърляне на неясните решения на тайната 

Сега, ако някой ме пита относно начина на действие, няма да се срамувам да 
призная, че това е тайна твърде висока за моя ум да я обхване, или за моите думи да я 
изразят; и да го кажа по-ясно, по-скоро я чувствам, отколкото я разбирам. Затова тук 
без да споря приемам Божията истина, на която мога да се доверя със сигурност. Той 
заявява, че Неговата плът е месото, а Неговата плът е питието за моята душа (Йоан 
6:53f.); аз Му давам душата си да бъде хранена с такава храна. В Своята свята вечеря 
Той ми заповядва да взема, да ям и да пия Неговото тяло и кръв под символите на хляба 
и виното. Нямам съмнение, че Той наистина ще ми даде и аз наистина приемам. 

Само отхвърлям нелепостите, които очевидно са недостойни за небесното 
величие на Христос и противоречат на Неговото човешко естество. Защото те също 
трябва да бъдат противни на Божието Слово, което учи, че Христос беше приет в 



славата на небесното царство, за да бъде издигнат над всички световни неща (Лука 
24:26), и в същото време внимателно Му приписва качествата, които принадлежат на 
истинското човешко естество. 

Това не трябва да изглежда противно на разума (Iren. Lib. 4. cap. 34); защото тъй 
като цялото царство на Христос е духовно, така всичко, което Той прави в Своята 
Църква, не трябва да се преценява според светската мъдрост; или да използваме думите 
на Августин, „това тайнство се изпълнява от хора, както другите, но по божествен 
начин, и на земята, но по небесен начин.” Казвам, че такова е телесното присъствие, 
което се изисква от естеството на тайнството, и за което казваме, че се изявява тук в 
такава сила и действие, че не само дава на нашите умове несъмнена увереност във 
вечния живот, но също и осигурява безсмъртието на нашата плът, тъй като сега тя е 
съживена от Неговата безсмъртна плът и в някакъв смисъл блести в Неговото 
безсмъртие. 

Онези, които са отнесени отвъд това чрез своите хиперболи, не правят нищо 
друго със своите чудачества освен да скриват ясната и проста истина. Ако някой все 
още не е доволен, бих искал тук да разсъди вътре в себе си, че говорим за тайнството, 
всяка част от което трябва да е свързана с вяра. Така, чрез участието в тялото, както 
обяснихме, ние подхранваме вярата не по-малко богато и изобилно от онези, които 
свалят самия Христос от небето. 

Все пак съм свободен да призная, че отхвърлям онова смесване или преливане 
на плътта на Христос в нашите души, което те поучават, защото за нас е достатъчно 
Христос от веществото на Своята плът да вдъхва живот в нашите души, и дори да 
прелива Своя живот в нас, дори реалната плът на Христос да не влиза в нас. Мога да 
добавя, че не може да има съмнение, че аналогията на вярата, чрез която Павел ни 
заповядва да изпитваме всяко тълкувание на Писанието (Рим. 12:3, 6), е очевидно на 
наша страна в този спор. Нека онези, които се противят на толкова ясната истина, да 
размислят с какъв стандарт за вяра се съобразяват: „Всеки дух, който не изповядва, че 
Исус Христос дойде в плът, не е от Бога” (1 Йоан 4:23; 2 Йоан 7). Тези хора, макар да 
прикриват или да не осъзнават това, ограбват Христос от Неговата плът. 

33. Духовно и следователно действително участие в Христос; участие в 
Господната вечеря от невярващи 

Същият възглед трябва да се възприеме относно участието, което според тях не 
съществува, ако не поглъщат плътта на Христос скрита в хляба. Но така на Духа се 
нанася не малка обида, ако отказваме да вярваме, че чрез Неговото необхватно 
действие ние участваме в тялото и кръвта на Христос. Ако естеството на тайнството, 
както ни е предадено на нас и е било известно на ранната Църква в продължение на 
четиристотин години, бъде разглеждано така както заслужава, то е повече от 
достатъчно за нас; вратата би била затворена за множество позорни заблуди. Те са 
разпалили ужасни препирни, чрез които Църквата и в миналото, и в наше време бива 
нещастно измъчвана; като разни чудаци настояват на странен начин на присъствие, за 
който Писанието не дава подкрепа. И те продължават да внасят смут относно въпрос, 
който е така глупаво и безразсъдно измислен, като че ли началото и краят на 
благочестието е включването на Христос в хляба. От първостепенна важност е да се 
знае как тялото на Христос, което веднъж беше принесено за нас, става наше, и как 
ставаме съучастници в Неговата пролята кръв, защото това означава да притежаваме 



целия разпнат Христос, за да се наслаждаваме на всички Негови благословения. Но 
като пропускат тези неща, които са толкова важни, и дори като ги пренебрегват и почти 
потискат, те се занимават само с този единствен объркан въпрос: Как тялото на 
Христос е скрито в хляба, или е под формата на хляб? 

Те лъжливо твърдят, че всичко, което ние поучаваме относно духовното ядене, е 
противно на истинското и това, което те наричат „реално” ядене, тъй като ние 
обръщаме внимание само на начина на ядене. Това според тях е плътско, тъй като те 
включват Христос в хляба, но според нас е духовно, тъй като святото действие на Духа 
е връзката на нашия съюз с Христос. 

Няма по-добро основание и за другото възражение, че ние обръщаме внимание 
само на плода или следствието, което вярващите получават от яденето на плътта на 
Христос. Ние преди това казахме, че самият Христос е същността на Вечерята, и че 
следствието идва от това, че чрез жертвата на Неговата смърт нашите грехове биват 
изкупени, чрез Неговата кръв ние биваме измивани, и чрез Неговото възкресение 
биваме издигнати в надеждата за живот в небето. Но техните умове биват извращавани 
от глупаво въображение, на което Ломбард е начинател, като си мислят, че тайнството 
е яденето на плътта на Христос. Неговите думи са, „Тайнството, но не и същността, е 
формата на хляба и виното; тайнството и същността са плътта и кръвта на Христос; 
същността, но не и тайнството, е Неговата мистична плът” (Lombard, Lib. 4, Dist. 8). И 
отново, малко след това, „Същността, която се символизира и съдържа, е истинската 
плът на Христос; същността, която се символизира, но не се съдържа, е Неговото 
мистично тяло.” Аз се съгласявам с това разграничаване на плътта на Христос и 
подхранващата сила, която тя притежава; но неговото твърдение, че тя е тайнство, и то 
тайнство съдържащо се в хляба, е заблуда, която не трябва да се търпи. 

От това възниква онова лъжливо тълкуване на яденето на тайнството, защото са 
си въобразявали, че дори нечестивите и грешните, колкото и да са отчуждени от 
Христос, ядат Неговото тяло. 

Но самата плът на Христос в тайнството на Вечерята е също толкова духовен 
проблем, колкото е и вечното спасение. От което заключаваме, че всички, които са 
лишени от Христовия Дух, не ядат плътта на Христос, както не можем да пием вино без 
вкус. Определено Христос бива срамно разкъсван, когато Неговото тяло, сякаш е 
безжизнено и без никаква сила, бива раздавано на невярващите. Това очевидно е 
противно на Неговите думи, „Който яде плътта Ми и пие кръвта Ми, живее в Мен и Аз 
в него” (Йоан 6:56). Те възразяват, че Той тук не говори за яденето на тайнството; бих 
признал това, ако те постоянно не допускат тази грешка, че самата негова плът бива 
ядена без никаква полза. 

Бих искал да знам колко дълго я задържат, след като са я изяли. Тук според мен 
те не могат да намерят решение. Но те възразяват, че човешката неблагодарност не 
може по никакъв начин да отнеме или да попречи на вярата в Божиите обещания. 
Признавам и потвърждавам, че действието на тайнството остава ненакърнено, колкото 
и нечестивите да се трудят с всички сили да го унищожат. Все пак, едно е да ти 
предложат, друго е да приемеш. Христос дава тази духовна храна и предлага това 
духовно питие на всички. Някои ядат с ревностно желание, други презрително го 
отхвърлят. Дали тяхното отхвърляне ще направи храната и питието да изгубят своето 
естество? Те ще кажат, че това сравнение поддържа техния възглед, а именно, че дори 



да е без вкус, плътта на Христос все пак е плът. Но аз отричам, че тя може да се яде без 
вкуса на вярата, или (ако е по-приемливо да говоря с думите на Августин) отричам, че 
хората получават от тайнството повече от това, което слагат в съда на вярата. Така 
нищо не бива отнемано от тайнството, и дори неговата реалност и действие остават 
неповредени, дори когато нечестивите, след като външно са участвали в него, си отиват 
празни. 

Ако те отново възразят, че това принизява израза, „Това е Моето тяло,” ако 
нечестивите получават тленен хляб и нищо друго, лесно е да се отговори, че Бог не 
желае Неговата истина да бъде виждана в простото поглъщане, а в постоянството на 
Неговата доброта, като Той е готов да изпълни, и дори щедро предлага на недостойните 
това, което те отхвърлят. Целостта на тайнството, цялост, която целият свят не може да 
наруши, се състои в това, че плътта и кръвта на Христос се дават също толкова реално 
на недостойните, колкото и на избраните Божии вярващи; и все пак е вярно, че както 
дъждът, който пада върху твърда скала, се оттича, защото не може да проникне, така 
нечестивите чрез своето закоравяване отблъскват Божията благодат и я възпират от 
това да проникне в тях. Можем да добавим, че е също толкова невъзможно да се 
приеме Христос без вяра, колкото и за семе да покълне в огън. 

Те питат как Христос може да е дошъл за осъждение на някои, освен ако те не са 
Го приели недостойно; но това е нелепо, защото никъде не четем, че те довеждат смърт 
върху себе си като приемат Христос недостойно, а защото са Го отхвърлили. 

Те не получават никаква помощ от притчата, в която Христос казва, че семето, 
което падна сред тръните, поникна, но след това беше задушено (Мат. 13:7), защото 
Той тук говори за действието на временна вяра, вяра, която онези, които в това 
отношение поставят Юда на едно ниво с Петър, не смятат за необходима за яденето от 
плътта и пиенето от кръвта на Христос. Дори, тяхната грешка бива опровергана от 
същата тази притча, когато Христос казва, че някои семена паднаха край пътя, а някои 
на камъните, и никое от тях не хвана корен. От което става ясно, че закоравеността на 
вярващите е препятствие, което пречи на Христос да ги достигне. 

Всички, които искат нашето спасение да бъде подкрепено от това тайнство, няма 
да намерят нищо по-уместно от това да водят вярващите към извора (ср. Йоан 4:6-15), 
за да черпят живот от Божия Син. Достойнството на тайнството бива достатъчно 
защитено, когато твърдим, че то е помощ, чрез която можем да бъдем присадени към 
тялото на Христос, или вече присадени да бъдем все повече съединявани с Него, докато 
този съюз бива завършен в небето. Те възразяват, че Павел не може да обявява хората 
за виновни за тялото и кръвта на Господа, ако не са участвали в тях (1 Кор. 11:27); аз 
отговарям, че те не са осъдени за това, че са яли, а само че са осквернили наредбата, 
като са потъпкали залога, който е трябвало да приемат със страхопочитание, залогът за 
святия съюз с Бога. 

34. Участието в Господната вечеря от невярващи, според Августин 

Нещо повече, тъй като сред древните автори Августин особено поддържа тази 
част на учението, че благодатта изобразена от тайнствата не бива нарушавана или 
отменяна от неверието или злобата на хората, ще бъде полезно да докажем ясно от 
неговите думи колко невежо и погрешно онези, които хвърлят тялото на Христос да 
бъде ядено от кучетата, извращават думите на Августин за своите си цели. Според тях 



яденето на тайнството е това, чрез което нечестивите приемат тялото и кръвта на 
Христос без действието на Духа, и без никакво благодатно действие. Обратно, 
Августин, като благоразумно размишлява върху израза, „Който яде плътта Ми и пие 
кръвта Ми има вечен живот” (Йоан 6:54), казва: „Това е силата на тайнството, а не 
просто видимото тайнство: тайнството на онзи, който яде вътрешно, а не който яде 
външно, или просто със зъбите” (Hom. in Joann. 26). От това той накрая заключава, че 
тайнството на тази същност, тоест на единството на тялото и кръвта на Христос в 
Господната вечеря, се дава на някои за живот, а на други за погибел; докато самата 
материя на тайнството е за всички за живот и за никого за погибел, който и да е 
участникът. За да не би някой тук да се заяжда, че под „същност” тук не се има предвид 
тялото, а благодатта на Духа, която може да е отделна от него, той разпръсква тези 
мъгли с противоположните епитети „видимо” и „невидимо.” Защото тялото на Христос 
не може да се включи във „видимото.” От това следва, че невярващите участват само 
във видимия символ; и за да може по-добре да премахне всяко съмнение, след като 
казва, че този хляб изисква апетит във вътрешния човек, той добавя, (Hom. in Joann. 
59), „Мойсей, Аарон, Финеес и много други, които ядоха манната, угодиха на Бога. 
Защо? Защото разбираха духовно видимата храна, гладуваха за нея духовно, вкусиха я 
духовно, и се нахраниха от нея духовно. Ние също в наши дни получаваме видима 
храна; но тайнството е едно нещо, действието на тайнството е друго.” Малко след това 
казва, „И следователно онзи, който не живее в Христос, и в когото Христос не живее, 
без съмнение нито яде духовно Неговото плът, нито пие Неговата кръв, макар и със 
зъби плътски и видимо да дъвче символа на Неговото тяло и кръв.” Отново ни се казва, 
че видимият белег е противопоставен на духовното ядене. Това опровергава заблудата, 
че невидимото тяло на Христос бива символично ядено в действителност, дори когато 
не е ядено духовно. Казано ни е също, че на нечистите и грешните не се дава нищо 
отвъд видимото приемане на белега. Оттам идват онези известни думи, че другите 
ученици ядоха хляб, който е Господа, докато Юда яде хляба на Господа (Hom. in Joann. 
62). С това той ясно изключва невярващите от участието в Неговото тяло и кръв. Той 
няма друго предвид, когато казва, „Защо се чудите, че хлябът на Христос се даде на 
Юда, макар да беше обречен на дявола, когато виждате, че обратно, пратени на дявола 
беше пратен на Павел за да го усъвършенства в Христос (2 Кор. 12:7)?” (August. De 
Bapt. Cont. Donat. Lib. 5). Наистина на друго място той казва, че хлябът на Вечерята е 
Христовото тяло за онези, на които Павел казва, „Който яде и пие недостойно, яде и 
пие осъждане на себе си,” (1 Кор. 11:29), и от това, че са приели недостойно, не следва, 
че не са приели нищо. Но в друг текст (De Civit. Dei, Lib. 21, c. 25) той обяснява по-
пълно в какъв смисъл казва това. Защото като се заема съзнателно да обясни как 
нечестивите и грешните, които с уста изповядват вяра в Христос, но на дела Го 
отричат, ядат тялото на Христос, и всъщност за да опровергае възгледа на онези, които 
си мислят, че те ядат не само символично, но и в действителност, той казва: „Нито 
може да се каже, че те ядат тялото на Христос, защото не трябва да бъдат считани сред 
членовете на Христос. Защото, без да споменаваме други причини, те не могат да бъдат 
едновременно членове на Христос и членове на блудница (1 Кор. 6:15).” Накратко, 
когато самият Христос казва, „Който яде плътта Ми и пие кръвта Ми, живее в Мен и Аз 
в него” (Йоан 6:56), Той показва какво означава да се яде тялото на Христос, не 
символично, а в действителност. Това е да живеем в Христос и Той в нас. Защото това е 
като да беше казал, „Нека онзи, който не живее в Мен, и в когото Аз не живея, да не 
казва или мисли, че яде Моето тяло или пие Моята кръв.” 

Нека читателят да обърне внимание на противопоставянето между символично и 
действително ядене, и тогава няма да има съмнения. Той потвърждава същото нещо 



също толкова ясно в тези думи: „Пригответе не челюстите, а сърцето; защото Вечерята 
е определена единствено за него. Ние вярваме в Христос когато Го приемаме с вяра; 
като Го приемаме, знаем какво мислим: получаваме малка част, но нашето сърце е 
изпълнено; следователно това, което ни храни, не е това, което се вижда, а това, което 
се вярва” (August. Cont. Faust. Lib. 13 c. 16). Тук той също ограничава до видимия белег 
това, което нечестивите получават, и показва, че единственият начин да приемаме 
Христос е чрез вяра. Така също в друг текст, като заявява изрично, че и добрите, и 
злите участват в белезите, той изключва злите от истинското ядене на плътта на 
Христос. Защото ако те получаваха истинското, той не би бил така мълчалив по въпрос, 
който е така важен в случая. Като говори за яденето и плода от него, в друг текст той 
заключава така: „Тогава тялото и кръвта на Христос ще бъдат живот за всеки, ако това, 
което видимо се приема в тайнството, е в действителност ядено духовно, и пито 
духовно” (De Verb. Apost. Serm. 2). Затова нека онези, които правят невярващите 
участници в плътта и кръвта на Христос, ако са съгласни с Августин, да ни представят 
видимото тяло на Христос, тъй като според него цялата истина е духовна. И определено 
неговите думи показват, че когато неверието изключва идването на реалността, яденето 
на тайнството е равносилно само на видимо или външно ядене. Но ако тялото на 
Христос може да бъде истински, и все пак не духовно ядено, какво би могъл той да има 
предвид, когато казва на друго място: „Няма да ядете това тяло, което виждате, нито да 
пиете кръвта, която ще бъде пролята от онези, които ще ме разпънат. Възложих ви 
тайнство: то е духовният смисъл, който ще ви даде живот” (August. in Ps. 98)? Той 
определено няма намерение да отрича, че тялото дадено във Вечерята е същото, което 
Христос принесе в жертва; но обръща внимание на начина на ядене, а именно, че макар 
да е прието в небесна слава, тялото вдъхва живот в нас чрез тайното действие на Духа. 
Наистина признавам, че той често използва израза, „тялото на Христос е ядено от 
невярващите”; но той обяснява своите думи като добавя, „в тайнството.” И на друго 
място говори за духовно ядене, в което нашите зъби не дъвчат благодатта (Hom. in 
Joann. 27). И за да не би моите противници да кажат, че се опитвам да ги затрупам с 
множество цитати, бих попитал как се справят с това единствено изречение: 
„Единствено в избраните тайнствата изпълняват това, което изобразяват.” Определено 
няма да си позволят да отрекат, че в хляба във Вечерята се изобразява тялото на 
Христос. От това следва, че на невярващите не е позволено да участват в него. Че 
Кирил не мисли по друг начин е ясно от тези думи: „Както когато някой излива стопен 
восък върху стопен восък смесва всичко заедно, така е неизбежно когато някой приема 
тялото и кръвта на Господа да бъде съединен с Него, та Христос да се намери в него и 
той в Христос.” Смятам, че от тези думи е ясно, че няма истинско и действително ядене 
от онези, които ядат тялото на Христо само символично, като виждаме, че тялото не 
може да се раздели от своето действие, и че Божиите обещания не отпадат, макар дори 
когато Той не престава да изпраща дъжд от небето, камъните не могат да бъдат 
пропити от водата. 

(Отхвърляне на суеверното обожаване на елементите, 35-37) 
35. Отхвърляне на обожаването на елементите 

Това размишление лесно ще ни разубеди от онова плътско обожание, което 
някои хора с извратено нахалство са въвели в тайнството, като размишляват така в себе 
си: Ако това е тяло, то с тялото вървят душа и божественост, които не могат да бъдат 
отделени от него, и следователно трябва да се покланяме на Христос в него. 



Първо, какво ще направят, ако ние отречем тяхното измислено съвместно 
съществуване? Защото ако те главно настояват на нелепостта да се разделя тялото на 
Христос от Неговата душа и божественост, кой здравомислещ и трезв човек може да 
убеди себе си, че тялото на Христос е самият Христос? Те си мислят, че могат да 
докажат това напълно чрез логически конструкции. Но тъй като Христос говори 
отделно от Своето тяло и кръв, без да описва начина на Своето присъствие, как биха 
могли те да постигнат увереността, която желаят, в един така съмнителен случай? 
Тогава какво? Ако по някое време техните умове се заемат с някое по-тежко схващане, 
дали веднага ще ги освободят, и дали ще унищожат схващането с логически 
конструкции? С други думи, когато виждат, че не може да се постигне точна сигурност 
по даден въпрос от Божието Слово, в което единствено нашите умове могат да се 
надяват, и без което те се заблуждават от първия миг, в който започнат да разсъждават, 
как ще се почувстват, когато видят, че насреща си имат учението и практиката на 
апостолите, и че на своя страна нямат никакъв авторитет освен своя собствен? Към тези 
чувства ще се добавят и други остри жила. Какво? Да не би да е незначителен въпрос да 
се покланяме на Бога под тази форма без никаква изрична заповед? По въпрос относно 
истинното поклонение на Бога, трябва ли така лекомислено да действаме без нито една 
дума от Писанието? Ако всички техни мисли бяха надлежно подчинени на Божието 
Слово, те определено биха послушали това, което самият Той казва, „Вземете, яжте и 
пийте,” и биха се покорили на заповедта, с която Той ни казва да приемаме тайнството, 
не да му се покланяме. 

Онези, които го приемат без обожание, както е заповядано от Бога, са уверени, 
че не се отклоняват от заповедта. Когато започваме каква да е работа, нищо не е по-
добро от тази сигурност. Те имат примера на апостолите, за които не четем, че са 
падали по очи и са се покланяли, а че са седели, вземали и яли. Те имат практиката на 
апостолската Църква, където, както Лука разказва, вярващите участваха не в 
обожанието, а в разчупването на хляба (Деян. 2:42). Имат учението на апостолите както 
е учено на коринтската църква от Павел, който заявява, че им предава това, което е 
приел от Господа (1 Кор. 11:23). 

36. Суеверието и идолопоклонството в това обожание 

Целта на тези бележки е вярващите да бъдат подбудени да разсъдят колко 
опасно е по въпроси с такава важност да се отклоняваме от простото Божие Слово към 
бълнуванията на нашия си мозък. Това, което се каза по-горе, трябва да ни освободи от 
всякакви съмнения по този въпрос. За да може благочестивата душа правилно да схване 
Христос в тайнството, тя трябва да се издигне до небето. Но ако служението на 
тайнството е да подпомогне немощта на човешкия ум, като му помага да се издигне 
нагоре за да осъзнае височината на духовните тайни, онези, които спират до видимия 
белег, се отклоняват от правилния път за търсене на Христос. Тогава какво? Можем ли 
да отречем, че поклонението е суеверно, когато хората падат възнак пред хляба, та в 
него да се покланят на Христос? Никейският събор несъмнено е възнамерявал да се 
справи с това зло, когато ни забранява да съсредоточаваме смирено внимание върху 
видимите белези. И именно поради тази причина в миналото обичаят е бил преди 
посвещението хората да бъдат призовавани на висок глас да издигнат сърцата си: 
sursum corda. Самото Писание също, освен че внимателно описва възнесението на 
Христос, чрез което Той оттегли Своето телесно присъствие от нашия поглед и от 
нашето присъствие, за да ни направи да изоставим всякакви плътски мисли за Него, 
винаги когато Го споменава, ни заповядва да издигаме умовете си нагоре и да Го 



търсим в небето, седнал отдясно на Бащата (Кол. 3:2). Според това правило ние трябва 
да Го обожаваме духовно в небесната слава вместо да измисляме този гибелен вид 
обожание, изпълнено с чудовищни и плътски представи за Бога. 

Следователно онези, които измислят обожание на тайнството, не само го 
бълнуват сами без никакъв авторитет от Писанието, където не може да се покаже 
никакво споменаване за него (то не би било пропуснато, ако е угодно на Бога); но и 
като пренебрегват Писанието, изоставят живия Бог и си измислят сами бог според 
страстите на сърцата си. Защото какво е идолопоклонството, ако не е поклонение на 
даровете вместо на даващия? Тук грехът е двоен. Почитта, ограбена от Бога, се дава на 
творението, и нещо повече, Бог бива опозорен чрез замърсяването и оскверняването на 
Неговата собствена доброта, като Неговото свято тайнство бива превърнато в 
отвратителен идол. Нека ние, противно на това, за да не паднем в същата яма, напълно 
да ограничим нашите очи, уши, сърца, умове и езици до святото Божие учение. Защото 
това е училището на Святия Дух, този най-добър Учител, в което се постига такъв 
напредък, че макар че нищо не може да се придобие на друго място, ние трябва 
съзнателно да останем невежи относно всичко, което не се преподава там. 

37. Суеверни ритуали с осветената нафора 

Тогава, тъй като суеверието няма край на своите заблуди веднъж като е 
преминало границите на приличието, хората са отишли много по-далеч; защото са си 
измислили ритуали напълно чужди на наредбата за Вечерята, и то до такава степен, че 
са започнали да отдават божествени почести на белега. Те казват, че тяхната почит е 
отправена към Христос. Първо, ако това се прави на Вечерята, аз бих казал, че законно 
е това обожание, което не спира при белега, а се издига при Христос седящ в небето. И 
така, на какво основание казват те, че почитат Христос в този хляб, когато нямат такова 
обещание? Те освещават нафората, както те я наричат, и я разнасят в тържествено 
представление, и официално я представят за да й се възхищават, почитат и призовават. 
Аз питам чрез какво действие тя става надлежно осветена? Те ще цитират думите, 
„Това е Моето тяло.” Аз на своя страна ще възразя, че в същото време се казва, 
„Вземете и яжте.” Няма да счета за нищо първите думи; защото твърдя, че тъй като 
обещанието е свързано със заповедта, първото трябва да бъде включено във второто, за 
да не е възможно да бъде отделено от него. Това ще стане по-ясно от един пример. Бог 
даде заповед, когато каза, „Призови Ме,” и добави обещание, „и ще те избавя” (Пс. 
50:15). Ако някой призове Петър или Павел и се основе на това обещание, няма ли 
всички да възкликнат, че го прави в заблуждение? А какво друго правят онези, които 
като пренебрегват заповедта да ядат, се хващат за осакатеното обещание, „Това е 
Моето тяло,” за да го извратят за ритуали чужди на наредбата на Христос? Затова нека 
да помним, че това обещание се дава на онези, които спазват заповедта свързана с него, 
и че онези, които обръщат тайнството за други цели, нямат подкрепа от Божието Слово. 

По-горе показахме как тайнството на святата Вечеря допринася за нашата вяра в 
Бога. Но тъй като Господ не само ни напомня за този голям дар на Своята доброта, 
както преди обяснихме, но и го предава от ръка на ръка, и ни подтиква да го признаем, 
Той в същото време ни увещава да не бъдем неблагодарни за така дадената ни доброта, 
но да я прогласяваме с дължимата й похвала и да я почитаме с благодарение. Затова, 
когато даде наредбата за тайнството на апостолите, Той ги научи да го правят като 
възпоминание за Него, което Павел тълкува, „да изявяваме смъртта Му” (1 Кор. 11:26). 
И това е с цел всички публично и с един глас да изповядат, че всяка наша увереност за 



живот и спасение са поставени в смъртта на нашия Господ, и самите ние да Го 
прославим чрез нашата изповед, и чрез нашия пример да подбудим другите също да му 
отдават слава. Тук отново виждаме каква е целта на тайнството, а именно, да ни 
напомня за Христовата смърт. Когато ни е заповядано да изявяваме смъртта на Господа 
докато Той дойде, всичко, което това означава, е с изповед в един глас да прогласяваме 
това, което нашата вяра признава в тайнството, а именно, че смъртта на Христос е 
нашият живот. Това е втората употреба на тайнството, и е свързана с външната 
изповед. 

(Въпроси с особено значение: взаимна любов; придружена от проповядване, 
лекарство за болни души; достойно участие; подходяща форма и честота на 
отслужване, 38-46) 
38. Господната вечеря означава взаимна любов 

Трето, Господ я е предназначил като вид увещание, което най-силно от всичко 
ни подтиква или подбужда както към чист и свят живот, така и към любов, мир и 
съгласие. Защото в нея Господ споделя Своето тяло, за да стане напълно едно с нас, и 
ние с Него. Нещо повече, тъй като Той има само едно тяло, в което прави всички нас 
участници, чрез това участие всички ние неизбежно ставаме едно тяло. Това единство 
се представя чрез хляба, който се изявява в тайнството. Както той е съставен от 
множество зърна така смесени заедно, че не можем да разграничим едното от другото, 
така нашите умове трябва да са така сърдечно съединени, че да не позволяват никакво 
разногласие или разделение. Аз предпочитам да изразявам това с думите на Павел: 
„Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме 
общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в 
Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже 
всички в единия хляб участвуваме” (1 Кор. 10:16, 17). Бихме имали превъзходна полза 
от тайнството, ако в нашите умове се наложи и запечата мисълта, че никой от нашите 
братя не бива ощетен, презиран, отхвърлен, наранен или оскърбен по някакъв начин, 
без в същото време да ощетяваме, презираме и нараняваме Христос; че не можем да 
имаме препирни с нашите братя без в същото време да се препираме с Христос; че не 
можем да обичаме Христос без да обичаме нашите братя; че същите грижи, които 
полагаме за нашите си тела, трябва да полагаме и за нашите братя, които са членове на 
нашето тяло; че тъй като никоя част от нашето тяло не усеща болка без болката да се 
усеща и от другите части, така всяко зло, от което нашият брат страда, трябва да 
предизвиква и нашето съчувствие. Поради което Августин съвсем уместно често 
нарича това тайнство свръзка на любовта. Какъв по-силен подтик може да се използва 
за подбуждане към взаимна любов, отколкото когато Христос, като представя Себе Си 
на нас, не само ни поканва чрез Своя пример да даваме и да се посвещаваме взаимно 
един на друг, но и като прави Себе Си общ за всички, също ни прави да бъдем едно в 
Него. 

39. Господната вечеря не може да съществува отделно от Словото 

Това превъзходно потвърждава което казах на друго място, а именно, че не може 
да има правилно отслужване на Вечерята без Словото. И ползата, която получаваме от 
Вечерята, изисква Словото. Дали за да бъдем утвърдени във вярата, или да направим 
изповед, или подбудени към изпълнение на задълженията си, има нужда от 
проповядване. Следователно нищо не може да бъде по-нелепо от превръщането на 
Вечерята в нямо действие. Това става под тиранията на папата, като цялото действие на 



освещаването е направено да зависи от намерението на свещеника, като че ли то по 
никакъв начин не засяга хората, на които особено трябва да се обяснява тайнството. 
Тази заблуда започва от това, че не се обръща внимание, че онези обещания, чрез които 
освещаването влиза в действие, са предназначени не за самите елементи, а за хората, 
които ги приемат. Христос не се обръща към хляба да му заповяда да стане Негово 
тяло, а заповядва на Своите ученици да ядат, и им обещава участие в Своето тяло и 
кръв. И според наредбата, която Павел прави, обещанията трябва да бъдат давани на 
вярващите заедно с хляба и чашата. Така наистина е. Не трябва да си въобразяваме 
някакво магическо заклинание и да смятаме за достатъчно да мърморим думите, като 
че ли те са предназначени да бъдат чути от веществото; а трябва да смятаме тези думи 
за жива проповед, която трябва да назидава слушателите, да прониква в умовете им, да 
бъде запечатана и всадена в сърцата им, и да упражнява своето действие в 
изпълнението на това, което обещава. 

По тези причини е очевидно, че отделянето на тайнството, както някои 
настояват, за да се прави извънредно отслужване за болните, е безполезно. Те или ще го 
приемат без да са чули думите на наредбата, или служителят ще свърже истинското 
обяснение на тайнството с белега. Мълчаливото отслужване е злоупотреба и грешка. 
Ако обещанията бъдат предадени и тайнството бъде обяснено, та онези, които приемат, 
да приемат с полза, тогава не може да има съмнение, че това е истинското освещаване. 
Тогава какво става с онова другото освещаване, действието от което би трябвало да 
достига и до болните? Но онези, които го правят, били имали примера на ранната 
Църква. Признавам това; но в един толкова важен въпрос, където заблудата е опасна, 
нищо не е по-безопасно от следването на истината. 

40. За недостойното участие в тайнството 

Нещо повече, като виждаме, че този свят хляб на Господната вечеря е духовна 
храна, и за благочестивите поклонници е сладък и вкусен също колкото е здравословен; 
и като го вкусват усещат, че Христос е техният живот, предразположени са да отдават 
благодарения и увещавани към взаимна любов; така от друга страна бива обърнат в 
най-гибелна отрова за всички, които не подхранва и не утвърждава във вярата, нито ги 
подтиква към благодарение и любов. Защото както плътската храна, когато бъде приета 
в стомах пълен с нездравословни сокове, сама по себе си става мръсна и гнила, и 
повече наранява отколкото храни, така и тази духовна храна, ако бъде дадена на душа 
замърсена със злоба и нечестие, я хвърля в още по-голяма разруха, не заради някакъв 
недостатък в храната, а защото за „мръсните и невярващите няма нищо чисто” (Тит 
1:15), колкото и да е осветена с Господното благословение. Защото както Павел казва, 
„Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях 
против тялото и кръвта на Господа. . . . яде и пие без да разпознае Господното тяло, той 
яде и пие осъждане на себе си.” (1 Кор. 11:27, 29). Защото такива хора, които без 
никаква искра на вяра, без никаква ревност за любов, се втурват като прасета да ядат от 
Господната вечеря, въобще не разпознават Господното тяло. Защото като не вярват, че 
това тяло е техният живот, те му нанасят всякакви възможни оскърбления, лишават го 
от цялото му достойнство и го оскверняват и омърсяват като го приемат по този начин; 
и като са отчуждени и отделени от своите братя, те се осмеляват да смесват святия 
символ на Христовото тяло със своите разпри. И ако тялото на Христос не е разкъсвано 
на парчета, това не е благодарение на тези хора. Следователно те справедливо биват 
осъдени като виновни за тялото и кръвта на Господа, които те така порочно омърсяват 
с богохулно нечестие. Чрез това недостойно ядене те довеждат осъждение на себе си. 



Защото макар да нямат вяра в Христос, все пак като приемат тайнството, те изповядват, 
че поставят спасението си единствено в Него, и отричат всяко друго упование. 
Следователно те обвиняват сами себе си; свидетелстват сами срещу себе си; 
подпечатват своето собствено осъждение. След това, като са отделени и откъснати 
поради омраза и злонамереност от своите братя, тоест от членовете на Христос, те 
нямат участие в Христос, и все пак заявяват, че единствената безопасност е да участват 
в Христос и да бъдат съединени с Него. 

По тази причина Павел заповядва човек да изследва себе си преди да яде от този 
хляб и да пие от тази чаша (1 Кор. 11:28). С това, както аз го разбирам, той иска да 
каже, че всеки отделен човек трябва да се вгледа в себе си и да размисли, първо, дали с 
вътрешна увереност в сърцето уповава на спасението придобито от Христос, и с 
изповед на устата го признава; и второ, дали с ревност за чистота и святост се стреми да 
подражава на Христос; дали по Неговия пример е готов да принесе себе си за братята 
си, и да е в общение с онези, с които участва в Христос; дали както бива приет от 
Христос, на свой ред приема всички свои братя като членове на своето си тяло, и като 
негови членове желае да ги храни, защитава и подпомага, не че задълженията на вярата 
и любовта могат в настоящето време да бъдат съвършени в нас, а защото е прилично да 
се стремим и търсим с цяло сърце всекидневно да увеличаваме своята вяра. 

41. Кой е „достоен”? 

Като се стремят да се подготвят за достойно ядене, хората често ужасно 
тормозят и измъчват нещастните съвести, и пак в ни най-малка степен не постигат 
целта. Казват, че достойно ядат онези, които са в състояние на благодат. Те тълкуват 
„състояние на благодат” като чисти и свободни от всякакъв грях. Според това 
определение на всички хора, които някога са живели и живеят на земята, е забранена 
употребата на това тайнство. Защото ако трябва да търсим нашето достойнство в 
самите нас, с нас е свършено; очакват ни само отчаяние и смъртоносна разруха. Макар 
да се борим с всички сили, ни само няма да постигнем напредък, но и ще бъдем най-
недостойни след като сме се трудили да направим себе си достойни. 

За да излекуват тази язва, те са измислили начин за осигуряване на достойнство, 
а именно, след като сме направили себеизследването, доколкото можем, и сме описали 
всички свои действия, да изкупим своето недостойнство чрез съкрушеност, изповед и 
удовлетворение. Говорихме за естеството на това изкупване на съответното място 
(Книга 3, гл. 4, р. 2, 17, 27). По отношение на настоящата тема казвам, че такива неща 
дават немощна и мимолетна утеха на тревожните и потиснати съвести, изпълнени с 
ужас от своите грехове. Защото ако чрез такава забрана Господ не допуска никого до 
участие в Своята Вечеря освен праведните и невинните, всеки човек ще трябва да бъде 
много внимателен преди да се почувства сигурен в своята си праведност, която според 
тях Бог изисква. Но как да сме сигурни дали онези, които са направили всичко според 
силите си, наистина са изпълнили своя дълг към Бога? Дори да бяхме сигурни в това, 
кой би се осмелил да уверява сам себе си, че е направил всичко според силите си? Така, 
тъй като няма точна сигурност за нашето достойнство, достъпът до Вечерята винаги ще 
бъде изключен поради страшната заповед, „който яде и пие недостойно, яде и пие 
осъждане на себе си.” 

  



42. Изискват се вяра и любов, но не и съвършенство 

Сега е лесно да отсъдим какво е естеството и кой е авторът на това учение, което 
преобладава в папството, и което чрез своята нечовешка строгост лишава и ограбва 
нещастните грешници, потиснати от тъга и треперене, от утехата на това тайнство, в 
което пред тях е представена цялата наслада на Благовестието. Определено дяволът не 
би имал по-сигурен начин да унищожи хората от това да ги увлече по този начин и така 
да ги изключи от вкуса и насладата на тази храна, с която техният милостив Баща в 
небето е благоволил да ги храни. Затова, за да не би да се втурнем към такава пропаст, 
нека да помним, че това свято празнуване е лекарство за болния, утеха за грешния и 
изобилие за бедния; докато за здравия, праведния и богатия, ако могат да се намерят 
такива, няма да има стойност. Защото докато в него Христос ни е даден като храна, ние 
осъзнаваме, че без Него пропадаме, вехнем и чезнем, точно както гладът унищожава 
силата на тялото. След това, тъй като Той ни е даден за живот, осъзнаваме, че без Него 
сме със сигурност мъртви. Следователно, най-доброто и единствено достойнство, което 
можем да принесем пред Бога, е да Му принесем нашата собствена порочност, и ако 
мога така да кажа, недостойнство, та да може Неговата милост да ни направи достойни; 
да изгубим надежда в самите себе си, за да се утешим в Него; да се смирим, за да бъдем 
възвисени от Него; да обвиним себе си, за да бъдем оправдани от Него; нещо повече, да 
се стремим към единството, което Той препоръчва във Вечерята; и както Той ни прави 
всички едно в Себе Си, да желаем всички да имаме една душа, едно сърце, един език. 
Ако размишляваме и разсъждаваме върху тези неща, можем да бъдем разтреперани, но 
никога няма да се изплашим от разсъждения като тези, как можем ние, които сме 
лишени от всяко добро, омърсени от нечистотиите на греха и наполовина мъртви, да 
ядем достойно тялото на Господа? По-скоро ще разсъдим, че ние, които сме бедни, 
идваме при щедър Дарител, болни при Лекар, грешни при начинателя на правдата, 
накратко, мъртви при Онзи, Който дава живот; това достойнство, което е заповядано от 
Бога, състои се предимно във вяра, поставя всичко в Христос и нищо в самите нас, и в 
любов, която макар и несъвършена може да е достатъчна за да бъде предложена на 
Бога, за да може Той да я увеличава, защото тя не може да бъде принесена съвършено. 

Някои, като се съгласяват с нас в твърдението, че достойнството се състои във 
вяра и любов, дълбоко грешат по отношение на мярката за достойнство, изисквайки 
съвършенство на вярата, към което не може да се добави нищо повече, и любов 
равностойно на тази, която Христос показа към нас. И по този начин също както 
другата група те забраняват на всички хора достъпа до тази свята трапеза. Защото ако 
техният възглед беше основателен, всеки който приема трябва да приема недостойно, 
тъй като всички без изключение са виновни и под осъждение за несъвършенство. И 
определено би било глупаво, да не кажа идиотско, за приемането на тайнството да се 
изисква съвършенство, което ще направи самото тайнство напразно и излишно, защото 
то не е било назначено за съвършените, а за немощните и слабите, за да подбужда, 
въодушевява, насърчава и упражняване на чувството на вяра и любов, и в същото време 
да поправя недостатъка на двете. 

43. За правилното празнуване на Господната вечеря 

По отношение на външната форма на наредбата, дали вярващите трябва да 
взимат хляба в ръцете си и да го разпределят помежду си или всеки трябва да яде това, 
което му се дава; дали трябва да връщат чашата на дякона или да я предават на седящия 
до тях; дали хлябът трябва да е квасен или безквасен, или виното да бъде бяло или 



червено, няма никакво значение. Тези неща са без значение и оставени на решението на 
Църквата, макар да е сигурно, че обичаят на ранната Църква е бил всички да вземат с 
ръка. И Христос каза, „Вземете това и го разделете помежду си” (Лука 22:17). 

Историята разказва, че квасен хляб се е използвал преди времето на Александър 
епископ Римски, който е бил първият, намерил наслада в безквасния хляб; не виждам 
по каква причина, освен ако не е било да привлече блуждаещия поглед на населението 
към сензационността на представлението, повече отколкото да ги обучи в здравото 
учение. Аз се обръщам към всички, които имат поне малко ревност за благочестие, 
независимо дали видимо осъзнават колко по-ярко е изявена тук Божията слава и колко 
по-изобилна духовна утеха се усеща от вярващите, отколкото в тези бездушни и 
фалшиви глупости, които нямат друга употреба освен да впечатляват зяпащата тълпа. 
Те наричат това обуздаване на хората чрез религия, когато глупави и увлечени биват 
влачени насам-натам от суеверия. Ако някой иска да защитава такива нововъведения на 
основата на тяхната древност, знам колко древна е употребата на помазването и 
гоненето на духове в кръщението, и как не дълго след времето на апостолите Вечерята 
е била опетнена с примеси; такава е дързостта на човешката самонадеяност, която не 
може да се възпира, но винаги си играе и ламти за Божиите тайни. Но нека да помним, 
че Бог поставя толкова висока стойност върху покорството към Неговото Слово, че 
чрез него ще иска да съдим Неговите ангели и целия свят (1 Кор. 6:2-3; Гал. 1:8). 

Ако цялата тази грамада от церемонии бъде изоставена, тайнството може да се 
празнува по най-приличен начин, ако бъде отслужвано на Църквата много често, поне 
веднъж на седмица. Началото трябва да бъде с обща молитва, след това трябва да се 
произнася проповед; след това служителят, като е поставил хляба и виното на масата, 
трябва да прочита наредбата за Вечерята. След това трябва да обяснява обещанията, 
които са дадени в нея; и в същото време да спира от причастие всички, които са 
отстранени чрез Господната забрана. Той след това трябва да се моли Господ, с 
добротата, с която ни е дарил тази свята храна, също да ни направи и научи да я 
приемаме с вяра и благодарност; и тъй като сами по себе си сме недостойни, да ни 
направи достойни за трапезата чрез Своята милост. Тук трябва или да се изпее псалм, 
или да се прочете нещо, докато верните поред участват в святата трапеза, като 
служителят разчупва хляба и го раздава на хората. В края на Вечерята трябва да се дава 
увещание към искрена вяра и изповед на вяра, към братска любов и живот подхождащ 
на християни. Накрая трябва да се принасят благодарения и да се пеят хваления към 
Бога. Когато това е направено, Църквата може да се разпусне в мир. 

44. Господната вечеря трябва да се празнува често 

Това, което досега казахме за тайнството, изобилно показва, че то не е било 
наредено да се приема веднъж на година, и то само повърхностно (както сега е 
обичаят); а всички християни да го имат за честа употреба и често де си припомнят 
страданията на Христос, с което да поддържат и утвърждават своята вяра; подбуждани 
да пеят хваления към Бога и да прогласяват Неговата доброта; похранвайки и 
засвидетелствайки един към друг онази взаимна любов, връзката на която виждат в 
единството на Христовото тяло. Винаги когато участваме в символа на тялото на нашия 
Спасител, като даден и приет залог, ние взаимно задължаваме себе си във всички 
дейности на любов, та никой от нас да не прави нищо да съблазни своя брат, или да 
пропусне нещо, чрез което да може да му помогне, когато необходимостта го изисква и 
се появи възможност за това. 



Лука ни осведомява в Деяния, че такава е била практиката на Апостолската 
Църква, когато казва, че „те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, 
в преломяването на хляба и в молитвите” (Деян. 2:42). Затова ние винаги трябва да 
внимаваме никое събрание на Църквата да не се провежда без Слово, молитва, 
отслужване на Вечерята и милостиня. От Павел можем да разберем, че това е бил редът 
спазван от коринтяните, и е сигурно, че това е била практиката много векове след това. 

Така, според древните канони, които са приписвани на Анаклет и Каликст, след 
като е било извършвано освещаването, трябвало е да участват всички, които не желаят 
да останат извън кошарата на Църквата. И в онези древни канони, които носят името 
„апостолски,” се казва, че които не устоят до край и не участват в святото причастие, 
трябва да бъдат поправяни като причинители на смут в Църквата. На Антиохийския 
събор е било постановено онези, които влизат в Църквата и слушат Писанията, но се 
въздържат от причастие, да бъдат премахвани от Църквата докато поправят грешката 
си. И макар че на първия Тулузки събор това е било отменено, или поне заявено с по-
меки думи, там също е било постановено онези, които след като чуят проповедта 
никога не участват в причастието, да бъдат порицани, и ако след порицанието все още 
отказват, да бъдат изключени. 

45. Августин и Йоан Златоуст относно задължението за участие 

Чрез тези постановления святите мъже са желаели да утвърдят и осигурят 
употребата на често причастие, както ни е предадена от самите апостоли; и която, 
макар да е била най-здравословна за вярващите, постепенно е отпадала от употреба 
поради нехайството на хората. Августин свидетелства за своето време: „На някои места 
тайнството на единството на тялото на нашия Господ се отслужва всекидневно, а на 
други на определени интервали, на Господната трапеза; и в тази трапеза някои участват 
за живот, а други за погибел” (August. Tract. 26, in Joann. 6). И в първото Послание към 
Януарий казва: „Някои участват всекидневно в тялото и кръвта на Господа; други ги 
приемат на определени дни; на някои места не минава нито ден в който да не се 
отслужват; на други се отслужват само в събота и на Господния ден; на други само на 
Господния ден.” Но както вече казахме, тъй като хората понякога са били небрежни, 
святите мъже са ги подтиквали със строги порицания, за да не изглежда, че си затварят 
очите пред тяхната леност. За това имаме пример в Йоан Златоуст, в проповедта върху 
Посланието към Ефесяните (Hom. 26): „На онзи, който показа неуважение към 
празника, не се каза, ‘Защо си седнал?’, а ‘Как си влязъл?’ (Мат. 22:12). Който не 
участва в святото тайнство, а само присъства, е нечестив и нахален; ако някой, който е 
поканен на празник, влезе, измие ръцете си, седне и изглежда готов да яде, но не вкуси 
нищо, питам аз, няма ли да обиди и празника, и домакина? Така и вие, като стоите сред 
хората, които се приготвят чрез молитва да приемат святата храна, изповядвате да 
бъдете част от множеството чрез самия факт, че не си отивате, и все пак не участвате – 
няма ли да бъде по-добре въобще да не се появявате? Недостойни сме, казвате. Тогава 
не сте достойни и за участието в молитвата, което е подготовка за приемането на 
святото тайнство.” 

46. Осъждане на причастие само веднъж в годината 

Със сигурност обичаят, който изисква участие веднъж в годината, е изобретение 
на дявола, независимо чрез какви средства е бил въведен. Те казват, че Зефирин е автор 
на постановлението, макар да не е възможно да се повярва, че е било същото както 



това, което имаме днес. Възможно е, според времената тогава, той да не е мислел зло на 
Църквата чрез своето постановление. Защото не може да има съмнение, че по онова 
време святата Вечеря е била отслужвана на верните на всяко събиране; нито може да 
има съмнение, че голяма част от тях са участвали. Но тъй като едва ли някога се е 
случвало всички да участват по едно и също време, и е било необходимо онези, които 
общуват с нечисти и идолопоклонници, да засвидетелстват своята вяра с някакъв видим 
символ, този свят човек, с цел да постигне ред и управление, е назначил един ден, на 
който целият християнски свят да дава изповед на своята вяра чрез участие в 
Господната вечеря. Наредбата на Зефирин, която иначе е била добра, е била извратена 
от потомството, когато о е направило непроменим закон за едно причастие на година. 
Последствието е, че когато веднъж са се причастили, като че ли са освободени от 
задължения до края на годината, почти всички спят спокойно. Трябва да бъде напълно 
обратното. Поне всяка седмица Господната трапеза трябва да бъде приготвяна за 
обществото на християните, и трябва да се обявяват обещанията, върху които да се 
храним духовно. Наистина, никой не трябва да бъде принуждаван, но всички трябва да 
бъдат увещавани и подтиквани; трябва също да бъде порицавана апатията на ленивите, 
та всички да дойдат на трапезата като гладуващи хора. Затова не е без причина, че от 
самото начало се оплаках, че тази практика е била въведена от хитростта на дявола; 
практика, която като заповядва един ден в годината, прави цялата година да бъде 
година на леност. Наистина виждаме, че тази извратена злоупотреба вече се е била 
промъкнала по времето на Златоуст; но в същото време виждаме колко е била 
неприятна за него. Защото той говори против нея с горчивина, в текста, който по-горе 
цитирах, че има голямо несъответствие по този въпрос, че те не идват в други дни на 
годината, дори когато са приготвени, а само на Великден, дори тогава да не са 
приготвени. След това той възкликва: „О, традиции! О, самонадеяност! Тогава 
напразно се извършва всекидневния принос; напразно стоим при олтара; няма кой да 
участва с нас.” Толкова далеч е той от одобряване на тази практика. 

(Осъждане на отказването на чашата на миряните, 47-50) 
47. Опровержение на „причастието в едното вещество” 

От същата наковалня произтича и друга наредба, която отнема или ограбва 
половината от Вечерята от по-голямата част от Божиите хора, а именно символът на 
кръвта, който като е забранен на миряните и простите (такива са названията, които те 
дават на Божието наследство, 1 Пет. 5:3), става специално притежание на неколцина 
обръснати и помазани индивиди. Постановлението на вечния Бог е всички да пият 
(Мат. 26:27). Това парвенютата се осмеляват да извадят от употреба и да отменят с нов 
и обратен закон, че не всички трябва да пият. 

И за да не би тези законодатели да изглеждат, че воюват против своя Бог без 
никакво основание, те си измислят основание в опасностите, които можели да дойдат, 
ако святата чаша се била давала безразборно на всички; като че ли вечната Божия 
мъдрост не е предвидила и не се е погрижила за това. 

Тогава те спорят остроумно, несъмнено, че едното било достатъчно и за двете. 
Както те казват, ако тялото е целият Христос, Който не може да бъде отделен от Своето 
тяло, тогава кръвта е включена в тялото по подразбиране. Тук виждаме доколко нашият 
разум е в съгласие с Бога, когато във всякаква степен започва да беснува и играе с 
отпуснати юзди. Господ посочва към хляба и казва, „Това е Моето тяло.” След това 
посочва към чашата и я нарича Своя кръв. Безочието на човешкия разум възразява и 



казва, „Хлябът е кръвта, виното е тялото,” като че ли Господ без причина разграничава 
Своето тяло от Своята кръв, както с думи, така и с белези; като че ли някога се е чувало 
тялото на Христос или кръвта да бъдат наричани Бог и човек. Определено, ако е искал 
да означи напълно Себе Си, Той можеше да каже, „Това съм Аз,” според начина на 
изразяване в Писанието, а не „Това е Моето тяло,” „това е Моята кръв.” Но като иска да 
подпомогне нашата вяра в слабостта й, той отделя чашата от хляба, за да покаже, че 
Той е достатъчен и за храна, и за питие. И така, ако едната част бъде отнета, в това, 
което остава, можем да намерим само половината от елементите. Следователно, макар 
да е вярно, както те твърдят, че кръвта е хлябът, и от друга страна тялото е в чашата, по 
подразбиране, все пак те лишават благочестивите от това утвърждаване във вярата, 
което Христос ни даде като необходимо. Затова, като казваме сбогом на техните 
увъртания, нека да запазим ползата, която чрез наредбата на Христос получаваме чрез 
двоен залог. 

48. Лъжливият аргумент, че апостолите приемат чашата само като 
„пожертвуватели” 

Наистина съм запознат как се заяждат тук служителите на Сатана, чиято 
обичайна практика е да се подиграват на Писанията. Първо, те твърдят, че от един 
единичен факт не трябва да извличаме правило, което да бъде постоянно задължително 
в Църквата. Но те говорят неистина, когато го наричат единичен факт. Защото Христос 
не само даде чашата, но и нареди апостолите да правят така в бъдещето. Защото 
Неговите думи съдържат заповедта, „Пийте всички.” И Павел разказва, че се е правило 
така, и го препоръчва като вечна наредба (1 Кор. 11:25). 

Друга хитрост е, че единствени апостолите са допуснати от Христос на тази 
свята Вечеря, защото вече ги е бил подбрал и избрал за свещеничество. 

Бих желал да ми отговорят на следните пет въпроса, които не могат да избегнат, 
и които лесно опровергават и тях, и техните лъжи. 

Първо, чрез какво откровение това тълкуване, което толкова много се различава 
от Божието Слово, им е разкрито? Писанието споменава дванадесетте, които седнаха с 
Исус, но не уронва достойнството на Христос дотолкова, че да ги нарича свещеници. За 
това название ще говорим по-късно на съответното място. Макар че тогава Той даде на 
дванадесетте, Той също им заповяда, „правете това”; с други думи, да го разделят 
помежду си. 

Второ, защо в едно по-чисто време, от дните на апостолите в продължение на 
хиляда години всички без изключение са участвали в двата символа? Дали ранната 
Църквата не е знаела кои са гостите, които Христос би приел на Своята вечеря? Би било 
най-безсрамно нахалство да се заяждат и увъртат тук. Имаме запазена църковна 
история, имаме писанията на Бащите, които ни дават ясно доказателство за този факт. 
„Плътта,” казва Тертулиан, „се храни от тялото и кръвта на Христос, за да може душата 
да бъде наситена от Бога” (Tertull. De Resort. Carnis.). „Как,” казва Амвросий на 
Теодосий, „ще приемеш святото тяло на Господа с такива ръце” как ще имаш дързостта 
да поставиш на устните си чашата със скъпоценната кръв?” Йероним говори за 
„свещениците, които отслужват Евхаристията и разпределят Господната кръв на 
хората” (Hieron. in Malach. cap. 2). Златоуст казва, „Не като в стария закон, където 
свещениците ядяха отделно от хората, а едно тяло и една чаша се поставят пред всички. 



Всички неща, които принадлежат на Евхаристията, са общи за свещеника и хората” 
(Chrysost. in Cor. cap. 8, Hom 18). Същото нещо се свидетелства от Августин в 
многобройни текстове. 

49. Приемането от миряните е било спазвано много време 

Но защо да спорим за факт, който е съвършено очевиден? Вижте всички гръцки 
и латински автори. Навсякъде има изречения в един и същи смисъл. И докато е имало 
някаква почтеност в Църквата, тази практика не е отпадала от употреба. Григорий, 
когото с основание можете да наречете последният римски епископ, казва, че тя се е 
спазвала в неговото време. „Вие сте научили какво е кръвта на Христос, не като 
слушате, а като пиете от нея. Неговата кръв се излива в устата на праведните.” И дори 
четиристотин години след неговата смърт, когато всичко се е било изродила, тази 
практика все още е оставала. Нито е била смятана само за обичай, а за ненарушим 
закон. Била е поддържана почитта към Божията наредба, и хората са нямали съмнение, 
че е богохулство да се разделя това, което Господ е съединил. Защото Геласий говори 
така: „Откриваме, че някои вземат само част от святото тяло, като се въздържат от 
чашата. Несъмнено тези хора, тъй като изглеждат впримчени в някакво странно 
суеверие, трябва или да приемат цялото тайнство, или да им бъде забранено цялото 
тайнство. Защото не може да се направи разделяне на тази тайна без голямо 
богохулство” (De Consec. Dist. 2). Киприан дава основания, които определено трябва да 
имат тежест за християнските умове. „Как,” казва той, „ги учим или вдъхновяваме да 
проливат кръвта си в изповядване на Христос, ако отричаме Неговата кръв на онези, 
които трябва да служат; или как ги подготвяме за чашата на мъченичеството, ако преди 
това не ги допускаме чрез право на причастие в Църквата да пият от Господната чаша?” 
(Cyprian, Serm. 5, de Lapses). Опитът на канониците да ограничат постановлението на 
Геласий до свещениците е заяждане, което е твърде детинско за да заслужава 
опровергаване. 

50. Думите на Писанието ясно дават чашата на всички 

Трето, защо нашият Спасител каза съвсем просто за хляба, „Вземете и яжте,” а 
за чашата, „пийте от нея всички,” като че ли съзнателно е възнамерявал да даде отговор 
на хитрината на Сатана? 

Четвърто, ако както те искат, Господ почита само свещениците със Своята 
вечеря, кой човек някога би се осмелил да покани чужденци, които Господ е изключил, 
да участват в нея, и да участват в дар, който не е в неговата власт, без изрична заповед 
от Онзи, Който единствен може да я раздава? И какво нахалство показват те в наши дни 
като раздават тялото на Христос на обикновените хора, ако нямат заповед или пример 
от Господа? 

Пето, дали Павел излъга като каза на Коринтяните, „От Господа приех това, 
което ви и предавам” (1 Кор. 11:23)? Той след това заявява, че това, което предава, е 
всички да участват и в двата символа. Но ако Павел е приел от Господа, че всички 
трябва да бъдат допускани без разграничение, нека онези, които отблъскват почти 
всички Божии хора, да видят от кого са приели, тъй като вече не могат да се 
преструват, че имат власт от Бога, в Когото няма „да и не” (2 Кор. 1:19, 20). И пак те се 
осмеляват да прикриват тези мерзости под името на Църквата и да ги защитават под 
този предлог, като че ли тези антихристи, които така порочно тъпчат под краката си, 



прахосват и отменят учението и наредбите на Христос, са самата Църква, или като че 
ли Апостолската Църква, в която вярата е процъфтявала с пълна сила, не е била 
Църквата. 
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И УНИЩОЖАВА ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ. 
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Раздели. 

1. Главната от всички мерзости, създадени за да се противопоставят на Господната 
вечеря, е папското причастие. Описание.  

2. Неговото безбожие в пет точки.  
1. Неговото нетърпимо богохулство в поставянето на свещеници вместо 

Него, единствения Свещеник. Отговор на възраженията на папистите.  
3. Продължение на безбожието на папското причастие.  

2. Премахва кръста на Христос като поставя олтар. Отговор на възражения.  
4. Отговор на други възражения.  
5. Продължение на безбожието на папското причастие.  

3. Премахва възпоминанието на Христовата смърт. Разпъва Христос 
наново. Отговор на възражения.  

6. Продължение на безбожието на папското причастие.  

4. Ограбва от нас ползата от Христовата смърт.  
7. Продължение на безбожието на папското причастие.  

5. Отменя Господната вечеря. Във Вечерята Бащата принася Христос на 
нас; в папското причастие свещеничетата принасят Христос на Бащата. 
Вечерята е тайнство за всички християни; папското причастие е 
ограничено до свещеника.  

8. Произход на папското причастие. Частните причастия са безбожно оскверняване 
на Вечерята.  

9. Тази мерзост не е била известна на по-чистата Църква. Тя няма основания в 
Божието Слово.  

10. Втора част на главата. Някои от древните наричат Вечерята жертва, но не 
умилостивителна, както папистите наричат своето причастие. Това се доказва от 
текстове от Августин.  

11. Някои от древните очевидно са залитнали твърде много към сенките на закона.  



12. Трябва да се прави силно разграничение между Мойсеевите жертви и 
Господната вечеря, която е наречена жертва на благодарение. Същото правило 
трябва да действа в това разглеждане.  

13. Понятията „жертва” и „свещеник.” Различни видове жертви.  

1. Умилостивителна.  
2. На благодарение.  

Нищо не е умилостивително освен смъртта на Христос.  

15. Господната вечеря не може да бъде наричана умилостивителна жертва, нито 
може папското причастие. Онези, които мънкат на причастието, не могат да 
бъдат наричани свещеници.  

16. Тяхната суета е доказана дори от Платон.  
17. Към благодарителния тип жертва принадлежат всички дейности на благочестие 

и братолюбие. Този вид жертва няма никаква връзка с умилостивяването на 
Бога.  

18. Молитвата, благодарението и другите действия на благочестие са наречени 
жертви. В този смисъл Господната вечеря е наречена евхаристия (благодарение). 
В същия смисъл всички вярващи са свещеници.  

19. Заключение. Названия на папското причастие.  
20. Последна част на главата, преговаряща възгледите, които трябва да имаме 

относно кръщението и Господната вечеря. Защо Господната вечеря се повтаря, а 
кръщението не.  

21. Християните трябва да се задоволяват с тези две тайнства. Те биват 
унищожавани от тайнствата според човешки наредби.  

(Отхвърляне на папското причастие като богохулно и като унищожаване на 
Господната вечеря, 1-7) 
1. Римската доктрина 

С тези и други подобни изобретения Сатана се опитва да замърси и покрие 
святата Вечеря на Христос в дълбок мрак, за да не би нейната чистота да бъде запазена 
в Църквата. Но върхът на тази ужасна мерзост е когато е създал белег, чрез който тя не 
само е била помрачена и извратена, но и напълно заличена и унищожена, изчезнала от 
човешката памет; а именно, когато с най-гибелна заблуда е заслепил почти целия свят 
да вярва, че причастието е жертва и жертвоприношение за придобиване на прощение на 
греховете. 

Не казвам нищо за начина, по който в началото по-здравомислещите схоластици 
са възприели тази догма. Оставям ги на техните объркани увъртания, които колкото и 
да бъдат защитавани с дребнавости, трябва да бъдат отхвърлени от всички добри хора, 
защото всичко, което правят, е да покриват блясъка на Вечерята в голям мрак. Затова, 
като им казваме сбогом, нека моите читатели да разберат, че аз тук се боря с онзи 
възглед, с който римският Антихрист и неговите пророци са изпълнили целия свят, а 
именно, че причастието е дело, чрез което свещеникът, който принася Христос, и 
другите, които в жертвоприношението Го приемат, придобиват заслуги пред Бога, или 
че това е умилостивителна жертва, чрез която наново придобиват Божието 
благоволение. 



И това не е просто общоприето мнение сред простите, а самото действие е така 
подредено, че да бъде някакво умилостивение, чрез което на Бога се дава 
удовлетворение за живите и мъртвите. Това също се изразява чрез използваните думи, 
и същият смисъл може да се изведе от всекидневната практика. Знам колко дълбоко е 
прокарала своите корени тази язва; под какво подобие на добро прикрива истинския си 
характер, като носи името на Христос и като прави мнозина да вярват, че под името 
„причастие” се съдържа цялата същност на вярата. 

Но когато най-ясно докажем от Божието Слово, че това причастие, колкото и 
бляскаво и пищно да е, нанася голямо оскърбление на Христос, потиска и погребва 
Неговия кръст, изпраща в забвение Неговата смърт, отнема ползите, които той е 
предназначен да ни носи, обезсилва и погубва тайнството, чрез което се поддържа 
споменът за Неговата смърт, дали неговите корени ще са толкова дълбоки, че тази 
могъща брадва, Божието Слово, няма да успее да ги отсече и унищожи? Дали тази 
имитация на светлина ще бъде така примамлива, че истинската светлина да не може да 
изложи на показ скритото зло? 

2. Папското причастие като богохулство против Христос 

Затова нека да покажем, както се заехме още в началото, че в папското 
причастие се извършва нетърпимо богохулство и се нанася оскърбление на Христос. 
Защото Той не е бил определен от Бащата за Първосвещеник само за известно време, 
както свещениците биваха назначавани в Стария Завет. Тъй като техният живот беше 
смъртен, тяхното свещеничество не можеше да бъде безсмъртно, и затова имаше нужда 
от наследници, които да заместват умрелите. Но тъй като Христос е безсмъртен, няма 
никакъв повод да бъде заместван от наместник. Защото Той е назначен от Своя Баща за 
Свещеник завинаги, според чина на Мелхиседек, за да може вечно да упражнява вечно 
свещеничество (Евр. 5:6, 10; 7:17, 21; 9:11; 10:21; Пс. 110:4; Бит. 14:18). Тази тайна е 
била изобразена много преди това в Мелхиседек, когото Писанието, след като веднъж 
го въвежда като свещеник на живия Бог, никога след това не го споменава, като че ли 
никога не е умирал. По този начин за Христос се казва, че свещеник според неговия 
чин. 

Но онези, които жертват всекидневно, трябва неизбежно да назначават за своите 
жертвоприношения свещеници, с които заместват Христос като наместници и 
наследници. Чрез това заместване те не само ограбват Христос от Неговата почит и 
отнемат от Него изключителното право на вечно свещеничество, но и се опитват да Го 
премахнат Неговото място отдясно на Неговия Баща, където Той не може да седи 
безсмъртен без да бъде вечен Първосвещеник. Нека не им позволяваме да твърдят, че 
техните свещеничета не заместват Христос като че ли е мъртъв, а са само заместници в 
това вечно свещеничество, което не е преставало да съществува. Думите на апостола са 
твърде строги, за да им позволят някаква възможно за бягство, а именно, „При това, 
поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в 
чина си, но Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на 
другиго” (Евр. 7:23, 24). Но такава е тяхната нечестност, че за да защитят своето 
безбожие, те се опитват да използват за себе си примера на Мелхиседек. Тъй като се 
казва, че той „изнесе хляб и вино” (Бит. 14:18), те си правят извода, че това е било 
въведение към тяхното причастие, като че ли има някакво подобие между него и 
Христос в даването на хляб и вино. Това е твърде глупаво и лекомислено за да 
заслужава опровергаване. Мелхиседек даде хляб и вино на Авраам и неговите 



спътници, за да ги подкрепи, когато бяха изтощени от похода и битката. Какво общо 
има това с жертвоприношенията? Мойсей хвали човечността на стария цар; тези хора 
нелепо измислят тайнство, за което не се споменава нищо. Но те поставят и друг 
външен блясък върху своята заблуда, защото незабавно се добавя, че той е бил 
„свещеник на всевишния Бог.” Аз отговарям, че те погрешно приписват на хляба това, 
което апостолът отнася към благословението. „Този Мелхиседек, Салимски цар, 
свещеник на всевишния Бог, който посрещна Авраам . . . и го благослови.” От това 
същият апостол (и не можем да желаем по-добър тълкувател) прави извода за неговите 
превъзходства. „Без съмнение по-малкият се благославя от по-големия.” Но ако 
жертвоприношението на Мелхиседек е било образ на жертвата в папското причастие, аз 
питам, дали апостолът, който се впуска в най-дребни подробности, би забравил за 
въпрос, който е толкова важен и сериозен? И така, колкото и да бърборят, напразно се 
опитват да унищожат аргумента, даден от самия апостол, а именно, че правото и честта 
на свещеничеството са престанали сред смъртните, защото Христос, Който е 
безсмъртен, е единственият вечен свещеник (Евр. 7:17-19). 

3. Папското причастие като потъпкване на Христовите страдания 

Друго нечестие на папското причастие е, че то потъпква и погребва кръста и 
страданията на Христос. Наистина, това е сигурно: в мига, в който се издигне олтар, 
кръстът на Христос бива потъпкан. Защото ако на кръста Той принесе Себе Си в 
жертва, за да ни освети завинаги и да придобие вечно изкупление за нас (Евр. 9:12), 
несъмнено силата и действието на Неговата жертва продължават без край. Иначе не би 
трябвало да имаме по-голяма почит към Христос отколкото към воловете и телетата, 
които биваха жертвани под Закона, чийто принос се оказа слаб и недействителен, 
защото трябваше да бъде повтарян често. Следователно трябва да се признае, че или 
жертвата, която Христос направи на кръста, е лишена от силата да очиства завинаги, 
или че Той ни е очистил веднъж завинаги чрез тази единствена жертва. Затова 
апостолът казва, „на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като 
принесе Себе Си в жертва” (Евр. 9:26). И отново, „С тая воля ние сме осветени чрез 
принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги” (Евр. 10:10). И отново, 
„Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават” 
(Евр. 10:14). Към това той добавя известните думи: „А гдето има прощение за тия неща, 
там вече няма принос за грях” (Евр. 10:18; ср. ст. 26). Христос показва същото нещо със 
Своите последни думи, когато предавайки духа Си извика, „Свърши се” (Йоан 19:30). 
Ние имаме навика да приемаме последните думи на умиращия за пророчески. Когато 
умира, Христос заявява, че с Неговата жертва бива завършено и изпълнено всичко, 
което е необходимо за нашето спасение. Трябва ли ние да си позволяваме да добавяме 
към тази жертва, чието съвършенство е така ясно заявено, безбройни всекидневни 
жертвоприношения, като че ли тя е останала несъвършена? Тъй като святото Божие 
Слово не само потвърждава, но и прогласява и свидетелства, че тази жертва е 
извършена веднъж и остава завинаги в сила, онези, които изискват друга жертва, не я 
ли обвиняват в несъвършенство и слабост? Но каква е целта на папското причастие, 
което е било създадено за да се извършват стотици хиляди жертви всеки ден, ако не е 
да погребе и потъпче страданията на нашия Господ, в които Той принесе Себе Си на 
Своя Баща като единствена жертва? Кой освен слепците не вижда, че е сатанинско 
безочие да се противи на така ясна и очевидна истина? Запознат съм с мошеничествата, 
с които бащата на лъжите има навика да прикрива своята измама, а именно, че 
жертвите не са различни или нови, а че само се повтаря единствената жертва. Този дим 
лесно се разпръсва. През цялата си беседа апостолът спори не само че няма други 



жертви, но и че тази единствена жертва е принесена веднъж и повече не трябва да се 
повтаря. По-хитрите се опитват да избягат през още по-тясна дупка, а именно, че това 
не е повтаряне, а прилагане. Но не е трудно да опровергаем и този софизъм. Защото 
Христос не принесе Себе Си веднъж с цел Неговата жертва да бъде всекидневно 
потвърждавана с нови жертвоприношения, а чрез проповядването на Благовестието и 
отслужването на святата Вечеря ползата от жертвата да ни бъде предавана. Така Павел 
казва, че „Христос нашата пасха беше принесен за нас,” и ни заповядва да 
„празнуваме” (1 Кор. 5:7, 8). Казвам, че методът, по който кръстът на Христос бива 
правилно приложен в нас, е когато ни се предаде радостта от него и ние я приемем с 
истинна вяра. 

4. Аргументът от Малахия 1:11 

Но си заслужава да чуем на каква друга основа те поставят своята жертва в 
причастието. За тази цел те привличат пророчеството на Малахия, в което Господ 
обещава, че „на всяко място ще се принася на името Ми тамян и чист принос” (Мал. 
1:11). Като че ли е ново или необичайно за пророците, когато говорят за призоваването 
на езичниците, да означават духовното поклонение към Бога, към което ги призовават, 
с външните ритуали на Закона, за да могат да покажат с по-познати за хората от своето 
време понятия, че са призовани към истинското общение на вярата, точно както като 
цяло имат обичай да описват истината изявена от Благовестието с образи от своята 
епоха. Така те използват „изкачване към Ерусалим” за „обръщане към Господа,” 
„принасянето на всякакви дарове” като „почитане на Бога,” „сънища и видения за по-
изобилно познание, с което вярващите ще бъдат надарени в Христовото царство. 
Текстът, който те цитират в Малахия, прилича на един текст в Исая, в който пророкът 
говори за три жертвеника, които ще се издигнат в Асирия, Египет и Юдея. Първо, 
питам дали ще се съгласят, че това пророчество се изпълнява в Христовото царство? 
Второ, питам, къде са тези жертвеници, или кога са били издигнати? Трето, дали те 
предполагат, че ще има един единствен храм, определен за едно единствено царство, 
както беше този в Ерусалим? Ако размислят за тези неща, мисля, че ще признаят, че 
под образи пригодени за неговата епоха пророкът е пророкувал относно 
разпространението на духовното поклонение към Бога по целия свят. Това е отговорът, 
който им даваме; но тъй като навсякъде в Писанието се срещат очевидни примери, 
нямам особено желание да давам дълго изброяване; макар че те нещастно се 
заблуждават и в това нещо, че не признават друга жертва освен тази в папското 
причастие, докато в действителност вярващите сега жертват на Бога и Му принасят 
чист принос, за който ще говорим по-късно. 

5. Папското причастие носи забравяне на Христовата смърт 

Сега стигам до третата част на папското причастие, по отношение на което ще 
обясним как то заличава истинската и единствена смърт на Христос и я премахва от 
паметта на хората. Защото както сред хората потвърждението на завещанието зависи от 
смъртта на завещателя, така също Господ е потвърдил със смъртта Си завещанието, с 
което ни е завещал прощение на греховете и вечна праведност (Евр. 9:15-17). Онези, 
които се осмеляват да извършват някакви промени или изобретения върху това 
завещание, отричат Неговата смърт и я смятат за незначителна. И така, какво е 
папското причастие, ако не ново и напълно различно завещание? Какво? Всяко 
обещание на папското причастие не обещава ли ново прощение на греховете, ново 
изкупване на праведност, така че сега има също толкова завещания колкото и 



причастия? Затова според тях нека Христос да дойде отново и чрез още една смърт да 
направи това ново завещание, или по-скоро чрез безбройни смърти да потвърди 
безбройните завещания на папското причастие. Тогава не казах ли аз истината от 
самото начало, че папското причастие унищожава единствената истинска смърт на 
Христос? Защото каква е пряката цел на папското причастие, ако не е да умъртви 
отново Христос, ако това беше възможно? Защото както апостолът казва, „където има 
завещание, трябва да се докаже и смъртта на завещателя” (Евр. 9:16). Измислицата на 
папското причастие носи на себе си названието завещание на Христос, и следователно 
изисква Неговата смърт. Освен това е необходимо жертвата да бъде заклана и 
принесена. Ако Христос бива жертван на всяко причастие, Той трябва да бъде жестоко 
заколван във всеки миг на хиляди места. Това не е моят аргумент, а на апостола: „не за 
да принася Себе Си много пъти, . . . (иначе Той трябва да е страдал много пъти от 
създанието на света)” (Евр. 25, 26). Признавам, че те имат готов отговор, чрез който 
дори обвиняват нас в клевета; защото казват, че ние възразяваме на това, което те 
никога не са мислели и дори не могат и да си помислят. Ние знаем, че животът и 
смъртта на Христос въобще не са в тяхната ръка. Ние не се интересуваме дали те искат 
да Го заколят; нашето намерение е само да покажем нелепостта, която следва от 
тяхната безбожна и проклета догма. Аз показвам това от устата на апостола. Макар те 
да настояват, че тази жертва е безкръвна (αναιματον), аз ще отговоря, че не зависи от 
човешката воля да промени естеството на жертвоприношението, защото по този начин 
ще се отмени святата и ненарушима Божия наредба. От това следва, че принципът на 
апостола остава непроменен, „без проливането на кръв няма прощение” (Евр. 9:22). 

6. Папското причастие ограбва от нас ползата от Христовата смърт 

Четвъртото качество на папското причастие, което трябва да разгледаме, е, че то 
ограбва от нас ползата дадена ни от смъртта на Христос, като ни пречи да я осъзнаем и 
да размишляваме върху нея. Защото кой може да мисли, че е изкупен чрез смъртта на 
Христос, когато вижда ново изкупление в папското причастие? Кой може да се 
почувства уверен, че греховете му са простени, когато вижда ново прощение? Няма 
полза да казват, че единствената основа, на която придобиваме прощение на греховете 
в папското причастие е, че то вече е било изкупено чрез смъртта на Христос. Защото 
това е равностойно да се каже, че сме изкупени от Христос при условие, че изкупваме 
сами себе си. Защото учението, което се разпространява от служителите на Сатана, и 
което в наши дни те защитават с крясъци, огън и меч, е, че когато в причастието 
принасяме Христос на Бащата, чрез Неговото дело на жертвоприношение придобиваме 
прощение на греховете и ставаме съучастници в страданията на Христос. Тогава какво 
остава за страданията на Христос освен да бъдат само пример за изкупление, та от тях 
да се научим да бъдем изкупители сами на себе си? Когато във Вечерята запечатва 
нашата увереност за прощение, самият Христос не заповядва на Своите ученици да 
спрат до това действие, но ги изпраща към жертвата на Своята смърт; и така показва, че 
Вечерята е спомен, или както често се изразява, възпоминание, от което да се научат, че 
умилостивителната жертва, чрез която Бог трябва да бъде умилостивен, трябва да се 
принесе само веднъж. Защото не е достатъчно да се твърди, че Христос е единствената 
жертва, без да добавим, че Неговото жертвоприношение е единственото, за да може 
нашата вяра да бъде съсредоточена върху Неговия кръст. 

  



7. Папското причастие като унищожаване на Господната вечеря 

Сега стигам до последната точка, а именно, че святата Вечеря, върху която 
Господ остави изобразено и издълбано възпоминанието за Своите страдания, е била 
премахната, скрита и унищожена, когато е било издигнато папското причастие. Докато 
самата Вечеря е дар от Бога, който трябва да се приема с благодарение, 
жертвоприношението на папското причастие претендира, че плаща на Бога цена, която 
трябва да се приеме като удовлетворение. Жертвоприношението се различава от 
тайнството на Вечерята също толкова, колкото даването се различава от приемането. 
Но в това се явява окаяната човешка неблагодарност – че когато трябва да се признае 
щедростта на Божията доброта и трябва да се отправят благодарения, човекът прави 
Бога свой длъжник. Тайнството обещава, че чрез смъртта на Христос ние не само сме 
възкресени към живот веднъж, но и постоянно съживявани, тъй като в нея са били 
извършени всички части на нашето спасение. Жертвоприношението на папското 
причастие използва много различен език, а именно, че Христос трябва да бъде 
принасян всекидневно, за да ни дава назаем нещо. Вечерята е трябвало да бъде 
отслужвана на общото събиране на Църквата, за да ни напомня за общението, чрез 
което всички сме съединени в Христос Исус. Жертвоприношението на папското 
причастие разваля и разкъсва това общение. Защото след като се е наложила ереста, че 
трябва свещениците да жертват за хората, като че ли Вечерята е предадена на тях, тя 
престава да бъде отслужвана на събранието на верните според Господната заповед. 
Въвеждат се частни причастия, които приличат повече на отлъчване, отколкото на 
онова общение, което е заповядано от Господа, когато свещеничето, приготвяйки се 
само да погълне своята жертва, се отделя от цялото тяло на верните. За да няма грешка, 
наричам го частно причастие винаги когато няма участие на вярващите в Господната 
вечеря, дори в същото време да присъства голямо множество хора. 

(Ранната практика и възходът на неправилните възгледи, 8-11) 
8. Частните причастия са отричане на общението 

Никога не съм можел със сигурност да определя произхода на названието „меса” 
(папското причастие, бел. прев.). Вероятно идва от събираните приноси. Затова 
древните обикновено го използват в множествено число. Но без да повдигам никакъв 
спор относно названието, аз твърдя, че частните причастия са диаметрално 
противоположни на Христовата наредба, и следователно са безбожно оскверняване на 
святата Вечеря. Защото какво заповяда Господ? Не беше ли да вземат и да разделят 
помежду си (Лука 22:17)? Какво учи Павел относно спазването на заповедта? Не е ли че 
разчупването на хляба е общение в тялото и кръвта (1 Кор. 10:16)? Следователно, 
когато един човек взема без да разделя, къде е приликата? Но този един бил действал от 
името на цялата Църква. По каква заповед? Не е ли открита подигравка към Бога когато 
един човек индивидуално грабва за себе си това, което трябва да се раздели на 
множеството? Но тъй като думите на нашия Спасител и на Павел са достатъчно ясни, 
трябва накратко да заключим, че където няма разчупване на хляба за общението на 
верните, там няма Господна вечеря, а лъжлива и нелепа имитация на Вечерята. Но 
лъжливата имитация е оскверняване. Нещо повече, оскверняването на тази висша 
наредба неизбежно е безбожие. Следователно частните причастия са нечестива 
мерзост; и както във вярата една заблуда постоянно ражда други, след като този обичай 
на принос без общение веднъж се е промъкнал, те постепенно са започнали да 
извършват безбройни причастия във всички отделни ъгли на църквите и да привличат 
хората насам и натам, когато е трябвало да съставят едно събрание и така да осъзнаят 



тайнството на своето единство. Нека сега да отрекат своето идолопоклонство, когато 
изявяват хляба в своите причастия, за да бъде обожествяван вместо Христос. Напразно 
говорят за онези обещания на Христовото присъствие, които както и да бъдат 
разбирани, определено не са дадени за да могат нечисти и скверни хора да формират 
Христовото тяло когато си поискат и за каквато мерзост си искат; а за да могат 
вярващите, докато спазват с религиозна съсредоточеност заповедта на Христос да 
празнуват Вечерята, да се наслаждават на участието си в нея. 

9. Папското причастие не е библейско и не е древно 

Можем да добавим, че това извратено действие е било непознато на по-чистата 
Църква. Защото колкото и по-нахалните сред нашите противници да се опитват да 
прикрият нещата, абсолютно сигурно е, че цялата древност им се противопоставя, 
както беше показано в на други места, и може да бъде по-сигурно позната чрез 
прилежно четене на Бащите. Но преди да заключа, питам нашите требни учители, като 
смятам, че те знаят, че покорството е по-добро от жертвата, и че Бог ни заповядва да 
слушаме гласа Му вместо да принасяме жертви (1 Царе 15:22), как могат да вярват, че 
този метод на жертвоприношение може да е угоден на Бога, когато е сигурно, че Той не 
го е заповядал, и не могат да го подкрепят и с една сричка от Писанието? Освен това, 
когато чуят апостола да заявява, че „никой не взема на себе си тая почит, освен когато 
бъде призван от Бога, както бе Аарон, така и Христос не присвои на Себе Си славата да 
стане първосвещеник, а Му я даде Оня, Който Му е казал: ‘Ти си Мой Син. Аз днес Те 
родих’” (Евр. 5:4, 5). Те или трябва да докажат, че Бог е начинател и основател на 
тяхното свещенство, или да признаят, че няма почит от Бога в служение, в което без да 
бъдат призвани са се втурнали с нечестиво упорство. Те не могат да произведат нито 
една йота от Писанието в подкрепа на своето свещенство. И не са ли 
жертвоприношенията напразни, след като не могат да бъдат принасяни без свещеник? 

10. Дали църковните Бащи са гледали на причастието като на 
жертвоприношение? 

Ако някой тук ни натрапи кратки изречения от древните, и на основата на 
техния авторитет спори, че жертвоприношението, което се извършва във Вечерята, 
трябва да се разбира по различен начин от това, което обяснихме, нека това да бъде 
нашият кратък отговор: ако въпросът е свързан с одобрението на измислицата за 
жертвоприношението, която папистите си въобразяват в причастието, няма нищо в 
Бащите, което да подкрепя такова богохулство. Те наистина използват думата 
„жертва,” но в същото време обясняват, че имат предвид нищо повече от възпоминание 
на онова истинско жертвоприношение, което Христос нашата единствена Жертва 
(както те самите навсякъде прогласяват) извърши на кръста. Августин казва (Cont. 
Faust. Lib. 20, c. 18), „В жертвите на животни, които евреите принасяха на Бога, 
празнуваха предсказването на бъдещата жертва, която Христос принесе; сега 
християните празнуват възпоминанието на извършената жертва чрез свято причастие и 
участие в тялото на Христос.” Тук той със сигурност поучава същото учение, което е 
изложено по-подробно в книгата Относно вярата към Петър Дякон, който и да е 
авторът на тази книга. Думите са: „Вярвайте най-твърдо и нямайте съмнение, че 
Единородният стана въплътен за нас, че даде Себе Си за нас, принос и жертва към Бога 
за благоухание; към Когото, заедно с Бащата и Святия Дух, по времето на Стария Завет 
се жертваха животни, и към Когото сега, заедно с Бащата и Святия Дух (с Които има 
една Божествена същност), святата Църква по целия свят не престава да принася 



жертвата на хляб и вино. Защото в онези плътски жертви имаше изобразяване на плътта 
на Христос, която Той щеше да принесе за нашите грехове, и на кръвта, която щеше да 
пролее за прощение на греховете. Но в тази жертва има благодарение и възпоминание 
на плътта на Христос, която Той даде за нас, и на кръвта, която проля за нас.” Затова 
самият Августин в няколко текста (Ep. 120, ad Honorat. Cont. Advers. Legis.) обяснява, 
че тя не е нищо друго освен жертва на хваление. Накратко, навсякъде в неговите 
писания ще откриете, че единствената причина, поради която Господната вечеря е 
наречена жертва, е защото тя е възпоминание, преобраз, свидетелство на онази отделна, 
истинска, единствена жертва, чрез която Христос изкупи нашата вина. Има един 
забележителен текст (De Trinitate, Lib. 4, c. 24), където след като разглежда 
единствената жертва, той заключава така: „Тъй като в една жертва са важни четири 
неща, а именно, на кого се принася, от кого, какво и за кого, същият единствен 
истински Посредник, като ни примири с Бога чрез примирителна жертва, остава едно с 
Онзи, на Когото принася, прави Себе Си едно с онези, за които принася, сам принася, и 
е това, което принася.” Златоуст говори същото. Те така силно заявяват, че честта на 
свещенството принадлежи единствено на Христос, че Августин твърди, че би било 
равносилно на Антихрист някой да прави епископа посредник между Бога и човека 
(August. Cont. Parmen. Lib. 2, c. 8). 

11. Църковните Бащи са се отклонили от Божията наредба 

И все пак не отричаме, че жертвата на Христос е така видимо изявена във 
Вечерята, че почти представя образа на кръста пред нашия поглед, точно както 
апостолът казва на галатяните, че Исус Христос е бил ясно очертан пред очите им, 
когато им е било представено словото на кръста (Гал. 3:1). Но тъй като виждам, че тези 
древни автори са извратили това възпоминание за различна цел от свързаната с 
Божията наредба (някак си им е изглеждало, че Вечерята представлява вид на 
повтаряно или поне подновявано жертвоприношение), нищо не може да бъде по-
безопасно за благочестивия от това да се задоволи с чистата и проста наредба на Бога, 
за Чиято Вечеря може да се каже, че е праведна, защото единствено Неговият авторитет 
се явява в нея. Като виждам, че те са запазили благочестив и ортодоксален възглед за 
цялата наредба, и не мога да открия белези, че са искали да принизят в нещо 
единствената жертва на Господа, не мога да ги обвиня в никакво нечестие, и все пак 
мисля, че не могат да бъдат извинени за това, че са сгрешили до известна степен в 
начина на действие. Те са подражавали на юдейския начин на жертвоприношение 
повече, отколкото Христос е наредил, и отколкото естеството на Благовестието 
позволява. Следователно единственото нещо, за което те могат справедливо да бъдат 
укорени, е тази нелепа аналогия, че като не са се задоволили с простата и истинна 
наредба на Христос, те са се отклонили твърде много в сенките на Закона. 

(Идеята за жертвоприношението в Евхаристията и библейската употреба на 
думата „жертва”; папското причастие е богохулство, 12-18) 
12. Жертвоприношението в Стария Завет и Господната вечеря 

Всеки, който внимателно размишлява, ще осъзнае, че Господното Слово прави 
това разграничение между Мойсеевите жертви и нашата евхаристия – че макар първото 
да представя на еврейския народ същото действие на смъртта на Христос, което сега се 
изявява на нас във Вечерята (лев. 1:5), все пак формата на представяне е различна. Там 
на левитските свещеници беше заповядано да изобразяват жертвата, която Христос 
щеше да извърши; беше представяна жертва, която да действа като заместник на самия 



Христос; беше издиган жертвеник, на който да бъде принасяна; накратко, цялото беше 
изпълнявано така, че да представи пред погледа преобраз на жертвата, която трябваше 
да се принесе пред Бога за изкупление. Но сега, след като тази жертва вече е 
извършена, Господ ни е заповядал различен начин на изпълнение, а именно, да се 
предаде на Неговия вярващ народ ползата от принесената пред Него жертва от Неговия 
Син. Затова Господ ни е дал трапеза, на която да празнуваме, а не жертвеник, на който 
да се принася жертва; не е осветил свещеници да жертват, а служители да отслужват 
святата трапеза. Колкото по-възвишена и свята е тази тайна, с толкова повече 
благоговение и страхопочитание трябва да се приема. Следователно нищо не е по-
безопасно от това да забраним всяка дързост на човешкия разум и да се придържаме 
единствено към това, което Писанието ни казва. И определено, ако разсъдим, че това е 
Вечеря на Господа, а не хора, защо да позволяваме да бъдем отклонявани дори на 
косъм от Писанието заради човешки авторитети или постановления? Затова апостолът, 
като желае напълно да премахне пороците, които са се били промъкнали в коринтската 
църква, като най-уместен метод ги призовава да се върнат към самата наредба, като 
показва, че от нея трябва да се изведе вечно правило (1 Кор. 1:20f.) 

13. Естеството на жертвата 

За да не би някой крамолник да повдигне спор с нас относно понятията 
„жертвоприношение” и „свещеник,” накратко ще обясня какво в цялата тази дискусия 
имаме предвид под „жертвоприношение” и „свещеник.” 

Някои, не знам на какво разумно основание, прилагат понятието 
„жертвоприношение” към всички свещени церемонии и религиозни действия. 

Ние знаем, че според употребата на думата навсякъде в Писанието названието 
„жертвоприношение” се дава на това, което гърците наричат понякога θυσια, понякога 
προσοφοα, а понякога τελετη. Това според общоприетата употреба включва всичко, 
което се принася на Бога. Следователно трябва да разграничаваме, но така че 
разграничението да извлича своята аналогия от жертвите на Мойсеевия закон, под 
чиито сенки Господ благоволи да представя на Своите хора цялата реалност на 
жертвите. Макар че те са различни по форма, всички могат да се сведат до две групи. За 
едната от тях приносът за грях се извършва чрез определен вид удовлетворение, чрез 
което наказанието бива изкупвано пред Бога, а за другата е символ и свидетелство на 
вяра и поклонение към Бога; понякога иска Божието благоволение чрез молитва, 
понякога чрез благодарение, за да засвидетелства благодарност към Бога за получените 
дарове, а понякога като просто упражнение на благочестие да обнови потвърждението 
на завета, към което се отнася втората група: всеизгаряния, възлияния, даренията, 
първите плодове и примирителните приноси. 

Затова нека ние също ги разделим на две групи. С цел обяснение нека наречем 
едната група λατρευτικον и σεβαστικον, като състояща се от почитта и поклонението, 
които вярващите дължат и отдават на Бога; или ако предпочитате, да я наречем 
ευχαριστικον, тъй се отдава на Бога само от онези, които обогатени с Неговите 
безгранични дарове, в отплата принасят себе си и всички свои дела на Него. 

Другата група нека да наречем умилостивителни или изкупителни. Изкупително 
жертвоприношение е това, чиято цел е да утоли Божия гняв, да задоволи Божията 
справедливост и с това да изличи и измие греховете, чрез което грешникът, очистен и 



възстановен в чистота, може да се върне в Божието благоволение. Оттук идва името, 
което Законът дава жертвите принасяни за изкупване на грях (Изх. 29:36); не защото са 
достатъчни да спечелят наново Божието благоволение и да изличат вината, а защото 
изобразяват истинското жертвоприношение с това естество, което в крайна сметка 
беше извършено в действителност от самия Христос; единствено от Него, защото никой 
друг не би могъл, и веднъж завинаги, тъй като действието и силата на единственото 
жертвоприношение извършено от Христос са вечни, както Той заяви със Своя глас като 
каза, „Свърши се”; тоест че всичко необходимо за спечелването на благоволението на 
Бащата, за осигуряване на прощение на греховете, правда и спасение, всичко това беше 
извършено и изпълнено чрез този единствен принос, и следователно вече нищо не 
липсва. Не остава място за друга жертва. 

14. Продажба на причастия 

Затова заключавам, че е отвратително оскърбление и нетърпимо богохулство, 
както и противно на Христос, някой да иска да повтори приноса на жертвата, която Той 
чрез Своята смърт извърши за нас на кръста, за да изкупва грехове, да умилостивява 
Бога и да придобива оправдание. Но какво друго се прави в папското причастие ако не 
да ставаме съучастници в страданията на Христос чрез ново жертвоприношение? И за 
да няма граници на тяхното чудачество, те смятат за недостатъчно да кажат, че то по 
естество става общо жертвоприношение за цялата Църква, ако не добавят, че имат 
правото да решат да го прилагат конкретно за това или онова, според както им е 
угодно; или по-скоро за всеки, който е готов да купи тяхната стока на определена цена. 
Нещо повече, тъй като не могат да стигнат до мярката на Юда, за да могат все пак да 
наподобят своя учител, поне използват същото число. Той продаде за тридесет 
сребърника; според френският начин на изчисление те продават за тридесет медни 
монети. Той го направи веднъж; те го правят винаги когато се намери купувач. 

Ние отричаме, че те са свещеници в този смисъл, а именно, че чрез такива 
възлияния се застъпват за хората пред Бога, та като умилостивяват Бога да извършват 
изкупване на грехове. Христос е единственият Първожрец и Свещеник на Новия Завет 
(ср. Евр. 9); на Него са дадени всички свещенически служения, и в Него те са 
завършени и прекратени. Дори Писанието да не беше споменавало за вечното 
свещеничество на Христос, тъй като Бог, като прекратява тези древни жертви, не 
назначава нов свещеник, аргументът на апостола остава непобедим: „никой не взема на 
себе си тая почит, освен когато бъде призван от Бога, както бе Аарон” (Евр. 5:4). Тогава 
как тези богохулници, които по собственото си признание са убийци на Христос, смеят 
да наричат себе си свещеници на живия Бог? 

15. Бележките на Платон за подобни претенции и заблуди 

Има един изящен текст във втората книга на Платоновата Република. Като 
говори за древните изкупителни жертвоприношения и осмива глупавата увереност на 
нечестиви и зли хора, които си мислят, че чрез тях като покривало прикриват своите 
престъпления от боговете; и като че ли са сключили договор с боговете, се впускат в 
грях още по-уверено, той очевидно описва точно употребата на изкуплението на 
папското причастие, както то съществува в света в наши дни. Всички хора знаят, че е 
незаконно да мамим и да лъжем хората. Всички признават, че е безбожно да се показва 
неправда към вдовиците, да се ограбват сирачетата, да се угнетяват бедните, да се краде 
собствеността на другите чрез нечестие, да се придобива наследството на друг чрез 



измама и лъжа, да се угнетяват хора чрез насилие и тираничен терор. Как тогава 
толкова много хора, като че ли са уверени в своята безнаказаност, се осмеляват да 
вършат тези неща? Несъмнено, ако разсъдим правилно, ще открием, че единственото 
нещо, което им дава толкова много смелост, е, че те са уверени, че ще задоволят Бога 
чрез жертвата на причастието като платена цена, или поне че намерят лесно начин да се 
спазарят с Него. 

След това Платон осмива чудовищната глупост на онези, които си мислят, че 
чрез такива умилостивения ще изкупят наказанията, които иначе биха понесли след 
смъртта. И какво означават годишнините и по-голямата част от литургиите днес, ако не 
че онези, които в живота са били най-жестоки тирани, или най-хищни грабители или 
познавачи на всякакво нечестие, да могат като че ли са изкупени на тази цена, да 
избягнат огъня на чистилището? 

16. „Благодарственият принос” на християнската Църква 

Под другия вид жертвоприношение, което нарекохме „благодарствено,” са 
включени всички служения на братолюбие, чрез които докато приемаме нашите братя, 
почитаме самия Господ в Неговите членове; накратко, всички наши молитви, хваления, 
благодарения и всяко действие на поклонение, което извършваме към Бога. Всички 
тези зависят от по-голямата жертва, с която се посвещаваме в тяло и душа да бъдем 
свят храм на Господа (1 Кор. 3:16). Защото не е достатъчно нашите външни действия да 
са насочени към покорство, а трябва да посветим и осветим първо себе си, и второ 
всичко, което имаме, така че всичко, което е в нас, да бъде подчинено на Неговата 
слава и да бъде подбудено да я увеличава. 

Този вид жертвоприношение няма нищо общо с умилостивяване на Бога, с 
придобиване на прощение за грехове, с осигуряване на оправдание, а е напълно 
използвано във възвеличаване и прославяне на Бога, тъй като не може да бъде 
благодарно и приемливо за Бога, ако не е от ръката на онези, които като са получили 
прощение на греховете, вече са примирени и свободни от вина. 

Това е толкова необходимо за Църквата, че тя не може без него. Следователно то 
ще остане завинаги, докато има Божии хора, както вече видяхме по-горе от пророка. 
Защото именно в този смисъл можем да разбираме пророчеството, „от изгрева на 
слънцето до захождането му името Ми ще бъде велико между народите, и на всяко 
място ще се принася на името Ми тамян и чист принос. Защото Моето име ще бъде 
велико между народите, казва Господ на Силите” (Мал. 1:11); толкова далеч сме от 
отмяната на това жертвоприношение. Затова Павел ни умолява чрез Божията милост да 
представяме телата си като „жертва жива, света, благоугодна на Бога,” наше „духовно 
служение” (Рим. 12:1; ср. 1 Пет. 2:5-6). Тук той говори много изразително, когато 
добавя, че това е духовно служение, защото говори за духовния начин на поклонение 
на Бога и негласно го противопоставя на плътските жертвоприношения на Мойсеевия 
Закон. Така добрите дела и общението са наречени жертви, в които Бог благоволи (Евр. 
13:16). Така добротата на филипяните в помощта за нуждата на Павел е наречена 
„благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога” (Фил. 4:18); и така 
всички добри дела на вярващите са наречени духовни жертви. 

  



17. Изрази в Писанието, които показват жертвите на хвала 

И защо да изпадам в подробности? Тази форма на изразяване се среща 
многократно в Писанието. И дори когато Божиите хора бяха държани под външното 
детеводителство на Закона, пророците ясно заявяваха, че под тези външни жертви има 
реалност, която е обща за юдейския народ и за християнската Църква. Поради тази 
причина Давид се моли, „Молитвата ми нека възлезе пред Теб като тамян” (Пс. 141:2). 
А Осия дава названието „телци от устни” (Ос. 14:3) на благодарението, което Давид на 
друго място нарича „жертви на хвала”; апостолът го повтаря, като говори за принасяне 
на „жертва на хвала,” която той обяснява като „плод от устни, които изповядват 
Неговото име” (Евр. 13:15). Този вид жертвоприношение е задължително в Господната 
вечеря, в която докато изявяваме Неговата смърт и Му отдаваме благодарение, не 
принасяме нищо друго освен жертва на хваление. От това служение на 
жертвоприношение всички християни са наречени „царско свещенство,” защото чрез 
Христос принасяме тази жертва на хваление, за която апостолът говори, плода на 
устните ни, отдавайки благодарение на Неговото име (1 Пет. 2:9; Евр. 13:15). Не се 
явяваме с нашите дарове в Божието присъствие без застъпника Христос, нашия 
Посредник, чрез Чието застъпничество принасяме себе си и всичко наше на Бащата; 
Той е нашият Първосвещеник, Който като влезе в небесното светилище, отвори достъп 
за нас; Той е жертвеникът, на който слагаме нашите дарове, та каквото и да се опитваме 
да правим, да го правим в Него; Той е Който „ни е направил царе и свещеници на Своя 
Бог и Баща” (Откр. 1:6). 

18. Папското причастие, освен че е оскверняване, е и богохулство 

Какво остава, освен слепите да видят, глухите да чуят и дори децата да осъзнаят 
тази мерзост на папското причастие, което поднасяно в златна чаша така е отровило 
всички земни царе и народи, от най-висшия до най-нисшия; така ги е поразило с 
вцепенение и омая, че по-тъпи и от най-нисшите животни, са поставили съда на своето 
спасение в този смъртоносен водовъртеж. Определено Сатана никога не е използвал по-
могъща машина за атака срещу Христовото царство. Това е Елена, за която враговете 
на истината в наши дни се бият с толкова много ярост, гняв и жестокост; и наистина е 
Елена, с която те влизат в духовно блудство, най-противното от всички. И тук дори не 
докосвам с пръст онези чудовищни злоупотреби, за които те могат да твърдят, че 
оскверняват святостта на тяхното свято причастие; долната търговия, която въртят; 
гнусната печалба, която правят; ненаситността на тяхната алчност. Само показва, и то 
накратко и просто, колко много свята е святостта на папското причастие, колко много в 
продължение на няколко века то е заслужило възхищение и обожание! Би било огромен 
труд да изобразя тези велики тайнства както го заслужават, и не желая да се бъркам в 
техните неприлични нечистотии, които са всекидневно пред очите и лицата на всички 
хора, за да може да се разбере, че папското причастие, приемано в най-отбраната 
форма, в която може да бъде изявено, без никакви добавки, изобилства от глава до пети 
с всякакво безбожие, богохулство, идолопоклонство и светотатство. 

(Заключение на глави 17 и 18: има само две християнски тайнства, 19-20) 
19. Кръщението и Господната вечеря са единствените тайнства 

Сега моите читатели имат сбит поглед върху всичко, което счетох за важно да се 
знае относно тези две тайнства, които са дадени на християнската Църква, които трябва 
да се използват от началото на новия завет до свършека на света; като кръщението е 



влизане в Църквата, въвеждане във вярата, а Господната вечеря е постоянната храна, с 
която Христос духовно храни Своето семейство от вярващи. Следователно, тъй като 
има само един Бог, една вяра, един Христос, една Църква, която е Негово тяло, така 
кръщението е едно и не се повтаря. Но Вечерята бива раздавана постоянно за да 
покаже, че онези, които веднъж са привлечени в Църквата, биват постоянно хранени от 
Христос. 

Освен тези двете нищо друго не е било постановено от Бога, и никое друго 
тайнство не трябва да се приема от събранието на верните. Това, че тайнствата не 
трябва да се учредяват и въвеждат от човешка воля, се разбира лесно от онзи човек, 
който помни онова, което по-горе обясних с достатъчна яснота, а именно, че тайнствата 
са назначени от Бога да ни наставляват в Неговото обещание и да свидетелстват 
Неговото благоволение към нас; и нещо повече, който осъзнава, че Господ няма 
съветник (Ис. 40:13; Рим. 11:34); кой може да ни даде някаква сигурност относно 
Неговата воля, или да ни увери как Господ е настроен към нас, какво е настроен да даде 
и какво да ни откаже? От това следва, че никой не може да измисля белег, който да 
бъде свидетелство за Божията воля и за някакво обещание. Той единствен може да даде 
белег и да свидетелства за Себе Си. Ще го изразя по-накратко в може би по-прости, но 
по-ясни думи: Никога не може да има тайнство без обещание за спасение. Дори всички 
хора да се съберат в едно, не могат да ни дадат от само себе си обещание за спасение. И 
следователно не могат да постановят и създадат тайнство. 

20. Добавянето на тайнства не е позволено 

Затова нека християнската Църква да се задоволява с тези двете и не само 
понастоящем да не признава или приема трето, но дори да не го желае или очаква до 
свършека на света. 

Защото макар че освен Неговите обичайни тайнства на евреите се дадоха и 
други, различаващи се според естеството на времената (като манната – Изх. 16:13; 1 
Кор. 10:3 – водата от скалата – Изх. 17:6; 1 Кор. 10:4 – медната змия – Чис. 21:8; Йоан 
3:14 – и други), това разнообразие им напомняше да не се спират при тези образи, 
състоянието на които не може да е вечно, но да очакват от Бога нещо по-добро, което 
да остане без тление и без край. 

Нашият случай е съвсем различен. На нас ни е бил изявен Христос. В Него са 
скрити всички съкровища на премъдростта и знанието (Кол. 2:3) в такова богатство и 
изобилие, че да искаме или да се надяваме за някакво ново допълнение към тези 
съкровища означава наистина да оскърбим Бога и да Го предизвикаме против нас. На 
нас подобава да гладуваме само за Христос, да Го търсим, да гледаме към Него, да се 
учим от Него и отново да се учим до идването на великия ден, в който Господ напълно 
ще изяви славата на Своето царство (ср. 1 Кор. 15:24), и ще изяви Себе Си на нашите 
възхитени очи (1 Йоан 3:2). И по тази причина този наш век е определен от Писанието 
като „последният час” (1 Йоан 2:18), „последни дни” (Евр. 1:2), „последно време” (1 
пет. 1:20), за да не може никой да се заблуждава с празно очакване за някакво ново 
учение или откровение. Нашият небесен Баща, Който „при разни частични съобщения, 
и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия 
дни ни говори” чрез Своя възлюбен Син (Евр. 1:1-2), Който единствен може да изяви, и 
наистина напълно е изявил Бащата (Лука 10:22), всичко, което е важно за нас, макар и 
сега да го виждаме като през огледало (1 Кор. 13:12). 



И така, тъй като на хората е отречена властта да правят нови тайнства в Божията 
Църква, желателно е в онези, които са от Бога, да има възможно най-малък примес от 
човешки изобретения. Защото също както когато се сложи вода, виното се разрежда, и 
когато се сложи квас, цялото тесто се заквасва, така чистотата на Божиите наредби се 
накърнява, когато хората правят свои допълнения към тях. 

И все пак виждаме доколко днешните тайнства са се изродили от своята 
първоначална чистота. Навсякъде има повече от достатъчно пищност, церемониалност 
и ръкомахания, докато не се обръща никакво внимание, нито се споменава Божието 
Слово, без което дори самите тайнства не са тайнства. И в такава тълпа дори самите 
церемонии наредени от Бога не могат да се изявят, а лежат потъпкани. Както на друго 
място уместно показахме, колко малко се вижда в кръщението от това, което 
единствено трябва да блести и да се вижда, а именно, самото кръщение? Вечерята е 
била напълно погребана, когато е била превърната в папско причастие. Това, което се 
вижда, че вижда най-много веднъж на година, но в изопачена, осакатена и измъчена 
форма. 

  



Глава Деветнадесета  

19. ЗА ПЕТТЕ ЛЪЖЛИВИ ТАЙНСТВА. ДОКАЗВАНЕ НА ТЯХНАТА 
НЕИСТИННОСТ И ОБЯСНЯВАНЕ НА ТЕХНИЯ ИСТИНСКИ 
ХАРАКТЕР. 

Тази глава има две части: 

I. Общо разглеждане на тези пет тайнства, р. 1-3.  
II. Отделно разглеждане на всяко.  

1. Първото причастие, р. 4-13.  
2. Разкаянието, р. 14-17.  
3. Миропомазването, р. 18-21.  
4. Йерархията, в която има седем така наречени 

„тайнства,” р. 22-33.  
5. Бракът, р. 34-37.  

Раздели. 

1. Връзката на настоящата дискусия с дискусията относно кръщението и 
Господната вечеря. Безбожието на папските учители да приписват повече на 
човешките ритуали отколкото на Божиите наредби.  

2. Хората не могат да постановяват тайнства. Необходимо е да се спазва 
разграничение между тайнствата и другите церемонии.  

3. В църковните автори не могат да се намерят седем тайнства. Августин, който 
може да представлява всички други, признава само две тайнства.  

4. Естеството на първото причастие в древни времена. Полагането на ръце.  
5. Този вид първо причастие е въведено по-късно. То лъжливо е наречено 

„тайнство.”  
6. Отговор на папския аргумент за първото причастие.  
7. Потвърждение на аргумента чрез примера на Христос. Нелепостта и безбожието 

на папистите да наричат своето масло „масло на спасение.”  
8. Паписткият аргумент, че кръщението не може да бъде пълно без първото 

причастие. Отговор.  
9. Аргумент, че без първото причастие не можем да бъдем напълно християни. 

Отговор.  
10. Аргумент, че помазването в първото причастие е по-висше от кръщението. 

Отговор.  
11. Продължение на отговора. Аргумент, че първото причастие има по-голяма сила.  
12. Аргумент от практиката на древните. Възгледът на Августин за първото 

причастие.  
13. Първото причастие в древността заслужава похвала. Трябва да бъде 

възстановено в църквите днес.  
14. За разкаянието. Обърканият и нелеп език на папските учители. Полагането на 

ръце в древни времена. Папистите го правят някаква основа за тайнството на 
разкаянието.  

15. Несъгласие между самите паписти относно основанията разкаянието да се смята 
за тайнство.  

16. По-правдоподобно е тайнство да се нарича опрощаването на греховете от 
свещеник, отколкото разкаянието.  



17. Разкаянието не е истинско тайнство. Кръщението е тайнството на покаяние.  
18. Описание на миропомазването. Няма основание за него в думите на Яков.  
19. Основанията за превръщане на миропомазването в тайнство не са по-големи от 

за кой да е друг символ споменат в Писанието.  
20. Чрез това миропомазване се нанася обида на Святия Дух. То не може да бъде 

тайнство, тъй като не е било постановено от Христос и към него няма 
прикрепено обещание.  

21. Няма връзка между помазването заповядано от Яков и помазването на 
папистите.  

22. За църковната йерархия. Две точки за разглеждане. Тук са въведени нелепости. 
Дали църковната йерархия е тайнство. Папистите не са на едно мнение относно 
святата йерархия.  

23. Обида към Христос в опита да бъде направен техен колега.  
24. По-голямата част от тези санове са празни названия без конкретно служение. 

Папските екзорцисти.  
25. Нелепостта на тонзурата.  
26. Юдаисткото естество на тонзурата. Защо Павел обръсна главата си заради 

клетва.  
27. Произходът на тази свещеническа тонзура, както е даден от Августин. Нелепи 

церемонии в посвещаване на вратари, четци, екзорцисти и прислужници.  
28. За висшите санове наречени „свети санове.” На Христос се нанася обида, когато 

служителите биват наричани „свещеници.” Светите санове не съдържат никакво 
естество на тайнство.  

29. Нелепото подражание на нашия Спасител в Неговото духване върху апостолите.  
30. Нелепостта на използваното помазване.  
31. Полагане на ръце. Неговата нелепост в паписткото назначаване на длъжност.  
32. Ръкополагане на дякони. Нелепите форми на папистите.  
33. За поддяконите.  
34. Бракът не е тайнство.  
35. Нищо в Писанието не подкрепя идеята, че бракът е тайнство.  
36. Произходът на схващането, че бракът е тайнство.  
37. Практически злоупотреби с тази погрешна представа за брака. Заключение.  

(Пет измислени тайнства, които не са заповядани от Божието Слово нито са 
използвани в ранната Църква, 1-3) 
1. Въпросът не е просто в понятието „тайнство” 

Беседата по-горе относно тайнствата може да има това действие върху 
покорните и трезвите умове, да ги предпази от отдаване на любопитство или от 
приемане без никакъв авторитет от Словото на какви да е други тайнства освен онези 
две, за които се знае, че са били заповядани от Господа. Но тъй като идеята за седем 
тайнства е почти общоприета в устата на всички хора и се говори във всички училища и 
проповеди, поради самата си древност е хванала корени, и дори сега е всадена в 
умовете на хората, смятам, че може би си заслужава да дам отделно и по-внимателно 
разглеждане на другите пет, които общоприето биват нареждани заедно с истинските и 
верни тайнства на Господа, и след като премахна всякакъв външен блясък, да ги изложа 
пред погледа на простите, за да видят какво е тяхното истинско естество, и колко 
лъжливо досега са били смятани за тайнства. 



Тук от самото начало ще заявя на всички благочестиви, че не влизам в този спор 
относно думата поради желание за препиране, но съм подбуден от сериозни причини да 
критикувам злоупотребата с нея. Знам, че християните са господари на думите, както и 
на всички неща, и следователно могат да приспособяват думите според същността, 
стига да се запазва праведното значение, макар че все пак трябва да остава някакъв 
стандарт за неприличие в начина на изразяване. Признавам всичко това, че е по-добре 
думите да бъдат подчинени на същността, а не същността на думите. Но в понятието 
„тайнство” случаят е друг. Защото онези, които постановяват седем тайнства, в същото 
време дават това определение на всички тях, а именно, че те са видими форми на 
невидима благодат; и в същото време ги правят носители на Святия Дух, оръдия за 
предаване на праведност, средства за осигуряване на благодат. 

Затова самият Господар на понятията отрича, че тайнствата на Мойсеевия Закон 
са правилно наричани „тайнства,” тъй като те не предават истински това, което 
изобразяват. Тогава питам, поносимо ли е символите, които Господ е осветил с устата 
Си, които е отличил с превъзходни обещания, да бъдат смятани за не-тайнства, и между 
другото тази чест да бъде дадена на онези ритуали, които хората или са измислили 
сами, или поне спазват без никаква изрична заповед от Бога? Затова нека или да 
променят определението, или да се въздържат от тази употреба на думата, която може 
да даде повод за поява на лъжливи и нелепи схващания. Миропомазването, казват те, е 
образ и средство за невидима благодат, защото е тайнство. Ако за нас не е възможно да 
признаем това умозаключение, определено трябва да спорим с тях относно названието, 
за да не го приемаме при условия, които могат да дадат повод за такава заблуда. От 
друга страна, когато го доказват като тайнство, те добавят причината: Защото то се 
състои от видим белег и слово. Но ако ние не намираме нито заповед, нито обещание, 
какво друго да правим освен да възразим против него? 

2. Единствен Бог може да постановява тайнства 

Сега е ясно, че ние не се препираме относно дума, а повдигаме необходимо 
дискусия относно реалността. Затова най-усилено твърдим това, което преди това 
потвърдихме чрез непобедим аргумент, че властта за постановяване на тайнство 
принадлежи единствено на Бога, тъй като тайнството трябва чрез сигурното Божие 
обещание да издига и утешава умовете на вярващите, които никога не могат да получат 
това уверение от хора. Тайнството трябва да бъде свидетелство на Божието 
благоволение към нас. За това никой човек или ангел не може да бъде свидетел, тъй 
като Бог няма съветник (Ис. 40:13; Рим. 11:34). Единствен Той със законна власт 
засвидетелства Себе Си на нас чрез Своето Слово. Тайнството е печат на 
свидетелството или Божието обещание. То не може да бъде подпечатано с плътските 
неща или елементите на този свят, освен ако са потвърдени и осветени за тази цел чрез 
Божията воля. Следователно човекът не може да постановява тайнства, защото не е във 
властта на човека да прави такива божествени тайни да се крият в такива нисши неща. 
За да стане тайнството истинско тайнство, преди него трябва да е Божието Слово, както 
Августин най-възхитително показва (Hom. in Joann. 80). 

Нещо повече, полезно е да поддържаме някакво разграничение между 
тайнствата и другите церемонии, ако не искаме да изпаднем в много нелепости. 
Апостолите се молеха коленичели; следователно не можем да коленичим без тайнство 
(Деян. 9:20; 20:36). Казва се, че учениците се молеха обърнати на изток; следователно 
гледането на изток е тайнство. Павел заповядва на хората на всяко място да издигат 



чисти ръце (1 Тим. 2:8), и се казва многократно, че светиите се молят с вдигнати ръце; 
следователно нека издигането на ръце също да стане тайнство; накратко, нека всички 
ръкомахания на светиите да се превърнат в тайнства; макар че аз няма да се противя 
твърде много на това, стига то да не беше свързано с онези по-големи неудобства. 

3. Ранната Църква не е знаела за седем тайнства 

Ако искат да ни притиснат с авторитета на ранната Църква, аз казвам, че те 
използват измама. Числото седем не се намира никъде в църковните автори, нито може 
да се установи кога точно се е промъкнало. Наистина признавам, че те понякога си 
позволяват доста свобода с понятието „тайнство,” но какво искат да кажат с него? 
Всички церемонии, външни ритуали и дела на благочестие. Но когато говорят за онези 
символи, които трябва да бъдат свидетелства на Божието благоволение към нас, те се 
задоволяват с тези двете, Кръщението и Евхаристията. 

За да не би някой да предположи, че лъжа в това, ще дам тук няколко текста от 
Августин. „Първо, бих желал да знаете, че главната точка в тази дискусия е, че нашият 
Господ Исус Христос (както сам Той каза в Евангелието) ни е поставил под иго, което е 
лесно, и бреме, което е леко. Така Той е свързал обществото на Своя нов народ с 
тайнства, много малко на брой, най-лесни за спазване и най-превъзходни по смисъл; 
такива са кръщенията осветени с името на Триединството; такова е общението в тялото 
и кръвта на Господа; и всяко друго, ако е дадено в каноническите Писания” (August. Ad 
Januar. Ep. 118). И отново: „След възкресението на нашия Господ Той самият и 
апостолските наставления определят не много, а няколко символа, и те са много лесни 
за изпълнение, най-божествени по смисъл, най-целомъдрени в практиката; те са 
кръщението и празнуването на тялото и кръвта на Господа” (August. De Doct. Christ. 
Lib. 3, c. 9). Защо тук той не споменава за свещеното число, тоест седем? Възможно ли 
е да го е пропуснал, ако е било установено в Църквата, особено като виждаме, че той 
иначе е по-любопитен относно спазването на числа отколкото може да е необходимо? 
И когато споменава кръщението и Вечерята, и мълчи относно другите, не показвали 
достатъчно, че тези две наредби се отличават със специално достойнство, и че другите 
церемонии се снижават до по-низше положение? Затова казвам, че тези свети учители 
не само не са подкрепяни от Божието Слово, но също и от възгледа на ранната Църква, 
колкото и да се надуват с претенции, че имат такава подкрепа. Но нека сега да се 
занимаем с подробностите. 

За първото причастие 

(Първото причастие не е тайнство; трябва да се възстанови ранната 
практика на приемане след наставление, 4-13) 
4. Обичаят на ранната Църква 

В древността е било обичай за децата на християните, след като са пораснали, да 
се явяват пред епископа да изпълни онова задължение, което се изисква от възрастните, 
които представят себе си за кръщение. Те са седели сред новопокръстените докато 
бъдат надлежно научени на тайните на вярата, и могат да направят изповед пред 
епископа и хората. Така децата, които са влезли в Църквата чрез кръщението, без да са 
дали изповед на вяра на Църквата, в края на своето детство или в началото на 
юношеството отново са били представяни от своите родители и са били изпитвани от 
епископа на основата на катехизиса, който тогава е бил широко използван. Така детето, 



когато вярата му е била потвърдена, е било освобождавано с тържествено 
благословение. 

Древните автори често споменават за този обичай. Папа Лъв казва (Ep. 39): „Ако 
някой се отвърне от еретиците, нека да не бъде кръщаван отново, а нека това, което му 
е липсвало, а именно, действието на Духа, да му бъде предадено чрез полагането на 
ръце от епископа.” Нашите противници ще възкликнат тук, че е правилно названието 
„тайнство” да се дава на това, чрез което се предава Святия Дух. Но на друго място Лъв 
обяснява какво иска да каже с тези думи (Ep. 77): „Нека онзи, който е кръстен от 
еретиците, да не бъде кръщаван наново, а да бъде приет с полагане на ръце с 
призоваването на Святия Дух, защото той е приел само външната форма на кръщението 
без освещението.” Йероним също го споменава (Contra Luciferan). Сега, макар да не 
отричам, че Йероним до известна степен се заблуждава, когато казва, че този обичай е 
апостолски, той все пак е твърде далеч от лудостта на тези хора. И той смекчава думите 
си като добавя, че това благословение се дава само от епископите, повече от почит към 
свещеничеството отколкото от някакво законово задължение. Аз признавам полагането 
на ръце, което се прави просто като благословение, и бих искал да го видя възстановено 
в неговата чиста употреба в наши дни. 

5. Пълно развитие и смисъл на първото причастие според римското учение 

По-късните епохи почти напълно изличават реалността и въвеждат някакво 
измислено първо причастие като божествено тайнство. Те твърдят, че действието на 
първото причастие се състои в предаването на Святия Дух за увеличаване на благодатта 
върху онзи, който е бил приготвен за праведност в кръщението, и в утвърждаване за 
борбата на онези, които в кръщението са били новородени за живот. Това утвърждаване 
се извършва чрез помазване и следните думи: „Подпечатвам те с белега на светия кръст 
и те утвърждавам с помазанието на спасението, в името на Отца, Сина и Святия Дух.” 
Красиво и благоговейно. Но къде е Божието слово, което обещава присъствието на 
Святия Дух в това? Не могат да приведат нито йота. Как ще ни уверят, че това тяхно 
помазание е носител на Святия Дух? Виждаме масло, тоест гъста и мазна течност, но 
нищо повече. „Нека към веществото да се добави Словото,” казва Августин, „и ще 
стане тайнство.” Нека, казвам аз, да ни приведат това Слово, ако искат да видим в 
маслото нещо повече от масло. Но ако те се бяха показали служители на тайнствата 
както трябва, нямаше да има основание за по-нататъшен спор. Първото задължение на 
служителя е да не прави нищо без заповед. Тогава да дойдат и да покажат някаква 
заповед за това служение, и аз няма да кажа нито дума. Ако нямат заповед, не могат да 
оправдаят своето богохулно безочие. По тази причина нашият Спасител попита 
фарисеите относно Йоановото кръщение, „От небето ли е или от хората?” (Мат. 21:25). 
Ако отговореха, „От хората,” с това щяха да кажат, че е незначително и напразно; ако е 
от небето, щяха да бъдат принудени да признаят учението на Йоан. Затова, за да не 
бъдат твърде дръзки относно Йоан, те не се осмелиха да кажат, че е от хората. 
Следователно, ако първото причастие е от хората, с това се доказва, че то е 
незначително и напразно; ако искат да ни убедят, че е от небето, нека да го докажат. 

6. Позоваването на апостолското полагане на ръце е необосновано 

Те наистина се защитават с примера на апостолите, които не са правили нищо 
без причина. В това са прави, нито пък ще ги обвиняваме, ако се покажеха подражатели 
на апостолите. Но какво правеха апостолите? Лука разказва (Деян. 8:15, 17), че когато 



чуха, че Самария е приела Божието Слово, апостолите, които бяха в Ерусалим, 
изпратиха натам Петър и Йоан, че Петър и Йоан се молиха за самаряните да приемат 
Святия Дух, Който още не беше дошъл на никой от тях, като само бяха кръстени в 
Исусовото име; че след молитвата те положиха на тях ръце и че чрез това полагане на 
ръце самаряните приеха Святия Дух. Лука многократно споменава това полагане на 
ръце. 

Аз чувам какво апостолите са направили, тоест те вярно са изпълнили своето 
служение. Господ е благоволил онези видими и прекрасни дарби на Святия Дух, които 
Той тогава е изливал върху Своите хора, да бъдат отслужвани и раздавани от 
апостолите чрез полагане на ръце. Смятам, че няма някаква дълбока тайна в това 
полагане на ръце, а тълкувам, че тази церемония е била използвана от тях да покаже 
чрез външно действие, че препоръчват на Бога, и в известен смисъл принасят пред Него 
онези, на които полагат ръце. 

Ако това служение, което апостолите тогава изпълняваха, все още оставаше в 
Църквата, ние също би трябвало да спазваме полагането на ръце; но тъй като този дар е 
престанал да бъде предаван, каква е целта на полагането на ръце? Със сигурност 
Святият Дух все още присъства в Божия народ; без Неговото водителство и насочване 
Божията Църква не може да оцелее. Защото имаме обещание, което е вечно, чрез което 
Христос кани жадните при Себе Си, за да пият от водата на живота (Йоан 7:37). Но 
онези чудодейни сили и видими прояви, които са били разпределяни чрез полагане на 
ръце, са престанали. Те са били само за известно време. Защото е било уместно новото 
проповядване на Благовестието, новото царство на Христос да бъдат ознаменувани и 
възвеличени чрез необичайни и нечути чудеса. Когато Господ ги прекратява, Той не 
изоставя Своята Църква, а показва, че величието на Неговото царство и достойнството 
на Неговото Слово са вече достатъчно изявени. В какво отношение тогава тези 
сценични актьори могат да кажат, че подражават на апостолите? Целта на полагането 
на ръце е била да се упражни незабавно видимата сила на Святия Дух. Те не правят 
това. Тогава защо си присвояват полагането на ръце, за което наистина се казва, че е 
използвано от апостолите, но с напълно различна цел? 

7. Помазването с масло е лъжливо тайнство 

Същото обяснение трябва да се дава ако някой настоява, че духването на нашия 
Господ върху учениците (Йоан 20:22) е тайнство, чрез което се дава Святия Дух. Но 
Господ направи това веднъж завинаги и не желае и ние да го правим. По същия начин 
апостолите полагаха своите ръце, според времето, в което на Господа е било угодно 
видимите белези на Духа да бъдат раздавани в отговор на техните молитви; а не за да 
може потомството, както тези маймуни правят, да подражава на празен и безполезен 
белег без реалност. 

Но ако те доказват, че подражават на апостолите в полагането на ръце (макар че 
в това те не приличат на апостолите, освен че изявяват някаква нелепа лъжлива 
ревност), откъде взеха маслото си, което наричат „миро на спасение”? Кой ги е учил да 
търсят спасение в масло? Кой ги е учил да му приписват силата да подкрепя? Дали е 
Павел, който ни призовава да се отделим от елементите на този свят и осъжда именно 
придържането към такива обичаи? Смело завявам това, не от себе си, а от Господа: 
Онези, които наричат маслото „миро на спасение,” отричат спасението, което е в 
Христос, отричат Христос и нямат участие в Божието царство. Маслото е за корема и 



коремът е за маслото, но Господ ще унищожи и двете. Защото тези слаби вещества, 
които се разлагат дори в мига на употреба, нямат нищо общо с Божието царство, което 
е духовно и никога няма да изчезне. Тогава какво, ще каже някой, прилагаш ли същото 
правило за водата, чрез което сме кръстени, и за хляба и виното, в които се изявява 
Господната вечеря? Отговарям, че наредените от Бога тайнства трябва да се отчитат две 
неща: веществото на материалното нещо, което се поставя пред нас, и формата, която е 
отпечатана върху него от Божието Слово, в която се състои цялото им действие. 
Следователно, доколкото хлябът, виното и водата, които ни се представят в тайнствата, 
запазват своето вещество, важи твърдението на Павел: „Храната е за корема, и коремът 
за храната; но Бог ще унищожи и двете” (1 Кор. 6:13). Защото те отминават и изчезват 
като всичко друго в този свят. Но доколкото са осветени от Божието Слово като 
тайнства, те не ни ограничават до плътта, а ни учат истински и духовно. 

8. Първото причастие като обезценяване на кръщението 

Но нека да изследваме още по-подробно и да видим колко много чудовища 
подхранва и поддържа това мазно миро. Онези миропомазители казват, че в 
кръщението Святият Дух се дава за правда, а в първото причастие за увеличаване на 
благодатта, че в кръщението се новораждаме за живот, а в първото причастие 
подготвени за борбата. И затова не се срамуват да отричат, че кръщението може да 
бъде истински завършено без първото причастие. Колко престъпно! Не сме ли 
погребани с Христос в кръщението и не участваме ли в смъртта Му, за да съучастваме 
също в Неговото възкресение (Рим. 6:4-5)? Павел тълкува това участие в живота и 
смъртта на Христос като умъртвяване на нашата плът и съживяване на Духа, като 
нашият стар човек бива разпъван, за да вървим в нов живот (Рим. 6:6). Ако това не е да 
си подготвен за борбата, кое е? 

Но ако смятат за нищо да тъпчат Божието Слово, защо поне не зачитат 
Църквата, на която искат да бъдат смятани за покорни във всичко? Какво по-тежко 
обвинение може да се повдигне срещу тяхното учение от постановлението на 
Мелитския събор? „Който казва, че кръщението е само за прощаване на грехове, а не и 
средство за бъдеща благодат, да бъде анатема.” 

Когато в текста, който цитирахме Лука казва, че самаряните са били само 
„кръстени в името на Господ Исус” (Деян. 8:16), но не са приели Святия Дух, той не 
казва категорично, че онези, които са повярвали в Христос със сърцата си и са го 
изповядали с устата си не са надарени с никакъв дар от Духа. Той има предвид онова 
приемане на Духа, чрез което се получават сила за чудеса и видими проявления. Така се 
казва, че на Петдесятница апостолите са приели Духа (Деян. 2:4), макар че Христос им 
беше казал преди много време, „Не вие говорите, а Духът на Баща ви е Който говори 
във вас” (Мат. 10:20). Вие, които сте от Бога, виждате злобната и пакостна хитрост на 
Сатана. Лъжата е, че това, което истински се дава в кръщението, всъщност се дава в 
първото причастие, за да може невнимателните да бъдат отведени надалеч от 
кръщението. Кой сега може да се съмнява, че това учение, което откъсва от кръщението 
неговите обещания, и ги прехвърля на друго място, е учение на Сатана? Открихме на 
каква основа лежи това прославено миропомазване. Божието Слово казва, че които са 
кръстени в Христос, са облекли с Христос с Неговите дарове (Гал. 3:27). Словото на 
миропомазателите казва, че в кръщението не са получили обещание, което да ги 
подготвя за борбата (De Consecr. Dist. 5, cap. “Spir. Sanct.”). Първото е Словото на 
истината, второто трябва да е слово на лъжата. Аз мога да дам по-истинно определение 



за това тяхно кръщение отколкото те самите са дали досега, а именно, че то е 
значително оскърбление против кръщението, и затъмнява неговата употреба и дори го 
отменя; че то е лъжливо подмятане на дявола, което ни отклонява от Божията истина; 
или, ако предпочитате, че то е масло замърсено с дяволска лъжа, заблуждаващо 
умовете на простите като ги покрива с тъмнина. 

9. Учението за необходимостта от утвърждаване за спасение е безсмислица 

Нещо повече, те добавят, че след кръщението всички вярващи трябва да получат 
Святия Дух чрез полагане на ръце, тъй като не е възможно да има християни, които не 
са били помазани с епископско утвърждаване. Това са точните им думи. Аз си мислех, 
че всичко свързано с християнството е написано и се съдържа в Писанието. Сега 
виждам, че истинската форма на религията трябва да се търси и научи на друго място, а 
не в Писанието. Божията мъдрост, небесната истина, цялото учение на Христос: те само 
дават началото на християнина; помазването е което го усъвършенства. Чрез това 
изречение биват осъдени всички апостоли и многото мъченици, за които е абсолютно 
сигурно, че никога не са били помазвани, тъй като още не е било произвеждано 
маслото, с което като се покапят, ще могат да изпълнят всички части на 
християнството, или по-скоро да станат християни, каквито те не са били. 

Дори да си замълча, те изобилно опровергават себе си. Колко малък е делът на 
хората, които те помазват след кръщението? Тогава защо допускат в своите паства 
толкова много полу-християни, чието несъвършенство лесно могат да поправят? Защо с 
такава ленива немарливост им позволяват да допускат пропуск, който е сериозно 
престъпление? Защо не настояват по-строго на нещо, което е толкова необходимо, че 
без него не може да се постигне спасение, освен вероятно когато внезапна смърт 
попречи за изпълнението му? Когато позволяват то да бъде така неморално презирано, 
те негласно признават, че то не е толкова важно, колкото твърдят. 

10. Папистите поставят първото причастие над кръщението 

Накрая те заключават, че това свято помазване трябва да се почита повече от 
кръщението, защото първото се отслужва специално само от висшите свещеници, 
докато второто се отслужва общо от всякакви свещеници (Distinct 5, “De his vero”). 
Какво можете да кажете тук освен те са откровено луди, като така се хвалят със 
собствените си измислици, като в сравнение с тях осъждат святите Божии наредби? 
Богохулни усти! Осмелявате се да противопоставяте масло замърсено с вашия зловонен 
дъх, над което произнасяте заклинания с измърморени думи, на Христовото тайнство и 
да го сравнявате с водата осветена от Божието Слово! Но дори това не се оказва 
достатъчно за вашето нечестие такива са действията на „светия престол,” такива са 
словата на „апостолския триножник.” 

Но някои от тях са започнали да смекчават тази лудост, която дори според 
тяхното собствено мнение отива твърде далеч (Lombard. Sent. Lib. 4 Dist. 7, c. 2). То 
трябва да се почита повече, казват те, не заради по-голямата сила и полза, които дава, а 
защото се отслужва от по-достопочтени хора и в по-достойна част от тялото, челото; 
или защото дава по-голямо увеличение на добродетелта, макар и кръщението да е по-
ефективно за прошката. 



Но тогава чрез първия си аргумент не доказват ли, че са донатисти, които 
оценяват стойността на тайнството според достойнството на служителя? Но дори да 
допуснем, че първото причастие може да се нарече по-достойно заради достойнството 
на епископската ръка, пак, ако някой попита как това голямо право се дава на 
епископите, каква причина могат да дадат освен своите прищевки? Правото се е 
използвало само от апостолите, които единствени са давали Святия Дух. Само 
епископите ли са апостоли? Те апостоли ли са въобще? Но нека да допуснем и това; 
тогава защо на същото основание не твърдят, че тайнството на кръвта в Господната 
вечеря трябва да се докосва само от епископи? Тяхната причина да го отказват на 
обикновените хора е, че то се даде от нашия Господ само на апостолите. Ако е само на 
апостолите, защо да не заключим, че трябва да се дава само на епископите? На онова 
място те правят апостолите обикновени презвитери, докато тук ги подхваща друг 
водовъртеж, и внезапно ги определят като епископи. Накрая, Анания не беше апостол, 
но Павел беше изпратен при него да си върне зрението, да бъде кръстен и изпълнен със 
Святия Дух (Деян. 9:17). Ще добавя, макар че вече се повтарям, ако по божествено 
право това служение е само за епископите, защо са се осмелили да го прехвърлят на 
обикновени презвитери, както четем в едно от посланията на Григорий (Dist. 95, cap. 
“Pervenis”). 

11. Произволни аргументи за превъзходството на първото причастие над 
кръщението 

Колко произволни, нелепи и тъпи са другите аргументи, че тяхното първо 
причастие било по-достойно от Божието кръщение, защото в първото причастие челото 
било покапвано с масло, а в кръщението целият череп! Като че ли кръщението се 
извършва с масло, а не с вода. Призовавам всички благочестиви да свидетелстват дали 
единствената цел на тези мерзавци не е да омърсят чистотата на тайнствата със своя 
квас. На друго място казах, че това, което в тайнствата идва от Бога, едва ли може да 
бъде забелязано сред множеството от човешки измислици. Ако тогава никой от тях не 
ми повярва, нека сега да обърнат внимание на собствените си учители. Ето, като 
пренебрегват водата и я правят да бъде без значение, те отдават по-голямо значение на 
маслото в кръщението. Ние заявяваме против тях, че кръщението челото бива 
поръсвано с вода, в сравнение с която тяхното масло няма никаква стойност, било в 
кръщението или в първото причастие. Но ако някой твърди, че маслото се продава за 
по-висока цена, аз отговарям, че тази по-висока цена опорочава всяко добро, което 
присъства в него – толкова далеч са те от правото да ни пробутват това мошеничество. 

Те излагат на показ на своето нечестие чрез третия аргумент, когато твърдят, че 
в първото причастие се предава по-голямо увеличение на добродетелта отколкото в 
кръщението. С полагането на ръце апостолите били предавали видимите дарби на Духа. 
В какво отношение маслото на тези хора доказва своята плодовитост? Но да 
приключваме с тези водачи, които прикриват едно дело на богохулство с много дела на 
богохулство. Това е гордиев възел, който е по-добре да отсечем отколкото да 
прахосваме толкова много труд да го развържем. 

12. Първото причастие не се подкрепя от практиката на ранната Църква 

Когато виждат, че Божието Слово и всеки правдоподобен аргумент не са от 
полза за тях, те както обикновено твърдят, че този обичай е от най-дълбока древност и е 
потвърден чрез единодушието на много векове. Дори това да беше вярно, те не печелят 



нищо от това. Тайнството не е от земята, а от небето; не от хората, а само от Бога. Те 
трябва да докажат, че Бог е авторът на тяхното първо причастие, ако искат то да бъде 
смятано за тайнство. 

Но защо да намесваме древността, когато виждаме, че когато дават подробни 
описания, древните автори никъде не споменават повече от две тайнства? Дори ако 
търсехме основите на нашата вяра от хората, имаме непревзимаема крепост в това, че 
измислените тайнства на тези хора никога не са били признавани за тайнства от 
древните автори. Те говорят за полагането на ръце, но наричат ли го тайнство? 
Августин конкретно заявява, че то е нищо друго освен молитва (De Bapt. cont. Donat. 
Lib 3 cap. 16). Нека тук да не излайват едно от техните порочни разграничения, че 
полагането на ръце, за което Августин говори, не е това в първото причастие, а е за 
изцеление или примирение. Неговата книга е запазена и е достъпна за хората; ако я 
изкривя да постигна смисъл различен от това, което самият Августин е писал, те са 
добре дошли не само да ме натоварят с укори според обичая си, но и да се изплюят 
върху мен. Той говори за онези, които се връщат от разцепление към общението на 
Църквата. Казва, че те нямат нужда от повтаряне на кръщението, защото полагането на 
ръце е достатъчно, за да може господ да им даде Святия Дух чрез свръзката на мира. Но 
тъй като може да изглежда нелепо полагането на ръце да се повтаря повече от 
кръщението, той показва разликата: „Какво,” пита той, „е полагането на ръце освен 
молитва над човека?” От други текстове се вижда, че това е неговият смисъл, когато 
казва, „Заради свръзката на любовта, която е най-големият дар на Святия Дух, без 
която всички други святи качества, които човек може да притежава, не са ефективни за 
спасението, върху поправилите се еретици се полагат ръце” (Lib. 5 cap. 23). 

13. Истинското утвърждаване 

Бих искал да запазим обичая, който както вече отбелязах, е съществувал в 
ранната Църква преди да се появи тази бледа маска на тайнство. Това няма да бъде 
такова утвърждаване, както те претендират, което дори не може да бъде назовано без да 
се нанесе оскърбление на кръщението, но чрез което се катехизират хората в детството 
или юношеството, за да дадат потвърждение на своята вяра пред цялата Църква. И ако 
се очертае някаква форма за тази цел, най-добрият метод за катехизиране би съдържал 
и накратко би обяснявал същността на почти всички главни части на нашата религия, с 
които цялата общност на вярващите трябва да се съгласи без никакъв спор. 
Десетгодишното момче ще се представи пред Църквата за да направи изповед на вяра, 
ще бъде изпитван върху всяка глава и ще отговаря върху всичко. Ако по някоя точка не 
знае нещо, или не разбира добре, ще бъде учен. Така докато цялата Църква наблюдава и 
свидетелства, той ще изповяда единната истинна вяра, с която обществото на 
вярващите единодушно се покланя на единия Бог. 

Ако тази дисциплина е в сила в наши дни, тя несъмнено ще подтикне леността 
на някои родители, които безгрижно пренебрегват наставлението на своите деца, като 
че ли то въобще не е тяхно задължение, но с това си навличат публичен позор; ще има 
по-голямо единодушие във вярата сред християнския народ и не толкова много 
невежество и простота; и някои хора няма да бъдат така лесно влачени от нови и 
странни догми; накратко, тя ще даде на всички методична подредба на християнското 
учение. 

  



За разкаянието 

(Разкаянието не отговаря на определението за тайнство, 14-17) 
14. Практиката на разкаянието в ранната Църква 

Те дават следващото място на разкаянието, за което говорят така объркано и 
несистематично, че човешкият ум не може да извлече нищо сигурно или твърдо от 
тяхното учение. На друго място (Книга 3, гл. 3 и 4) обяснихме подробно, първо, какво 
Писанията учат относно покаянието, и второ, какво тези хора учат относно него. 
Всичко, което сега ни остава да споменем, е основанията за този възглед за него като 
тайнство, който отдавна господства в училищата и църквите. 

Но първо ще говоря накратко за ритуала на ранната Църква, който тези хора 
използват като предлог за налагане на своята измислица. Според реда спазван в 
публичното покаяние, онези, които са изпълнявали наложените им действия на 
удовлетворение, са били примирявани чрез официално полагане на ръце. Това е бил 
символът на опрощаване, чрез който самият грешник е придобивал своята увереност за 
прошка пред Бога, и Църквата е била увещавана да премахне спомена за 
престъплението и с любов да приеме грешника в своето благоволение. Киприан често 
нарича това „да даде мир.” За да може действието да има повече тежест и цена сред 
хората, било е определено винаги да се включва авторитета на епископа. От това следва 
постановлението на втория Картагенски събор: „Никой презвитер не може публично на 
литургия да примирява покаяник”; и още едно, на Аравзикейския събор: „Нека онези, 
които напускат този живот, във време на покаяние да бъдат приети в общение без 
примирително полагане на ръце; ако се излекуват от болестта, нека да застанат сред 
покаяниците, и след като са изпълнили времето си, да получат примирителното 
полагане на ръце от ръцете на епископа.” Отново, на третия Картагенски събор: 
„Презвитер да не примирява покаяник без властта на епископ.” Целта на всичките тези 
постановления е била да не би поради прекомерна мекост да се изгуби строгостта, 
която те са искали да се упражнява по този въпрос. Затова са желаели епископът да 
знае, защото е по-вероятно той да бъде по-благоразумен в преценката. Макар че на 
друго място Киприан казва, че не само епископът е полагал ръце, но и всички 
свещеници. Защото той говори така: „Те прекарват известно време в разкайване; след 
това идват за общение и получават правото на причастие чрез полагане на ръце от 
епископа и свещениците” (Lib. 3, Ep. 14). 

След това в хода на времето нещата се свеждат до това, че са използвали 
церемонията също и в частни опрощавания без публично разкаяние. От това идва и 
разграничението на Грациан (Decret. 26, Quest. 6) между публично и частно 
примирение. 

Аз смятам, че онзи древен обичай, за който Киприан говори, е бил свят и 
здравословен за Църквата, и бих желал да бъде възстановен в наши дни. По-
съвременната форма, която не смея да отрека, или поне да осъдя по-строго, смятам за 
по-малко необходима. Както и да е, виждаме, че полагането на ръце в разкаянието е 
било церемония въведена от хора, не от Бога, и трябва да бъде наредена сред нещата 
без морална стойност и външните упражнения, които наистина не трябва да бъдат 
презирани, но заемат второстепенно място в сравнение с онези, които са ни 
препоръчани от Божието Слово. 



15. Разкаянието не е тайнство 

Романистите и схоластиците, чийто обичай е да извращават всичко чрез 
погрешно тълкувание, трескаво се трудят да намерят тайнство в това, и не е чудно, 
защото те търсят нещото там, където то не е. В най-добрият случай оставят нещата 
неясни, нерешени, несигурни, объркани и смущаващи поради многообразието от 
възгледи. И така, те казват (Sent. Lib. 4 Dist. 22, cap. 3) или че външното разкаяние е 
тайнство, и ако е така, трябва да бъде смятано за белег на вътрешното покаяние, т.е. 
съкрушеността на сърцето, което е същността на тайнството, или че двете заедно 
съставят тайнство, не две, а едно завършено; но че външното е само тайнство, а 
вътрешното е същността и тайнството, докато прощаването на греховете е само 
същност, но не и тайнство. 

Нека онези, които си спомнят определението за тайнство, което дадохме по-
горе, да изпитат чрез него онова, което според тях е тайнство, и ще открият, че то не е 
външна церемония определена от Бога за утвърждаване на нашата вяра. Но ако те 
твърдят, че моето определение не е закон, който са задължени да спазват, нека да чуят 
Августин, когото претендират да почитат като светец: „Видимите тайнства са били 
постановени заради плътските хора, та чрез стълбата на тайнствата да бъдат издигнати 
от онези неща, които се виждат с очи, до нещата, които се схващат с разбиране” 
(August. Quaest. Vet. Test. Lib. 3). Те самите виждат ли, или могат ли да покажат на 
други нещо такова в онова, което наричат „тайнство на разкаяние”? В друг текст той 
казва, „То се нарича тайнство, защото в него се вижда едно нещо, но се разбира друго. 
Което се вижда, има материална външност, което се разбира, има духовен плод” (Serm. 
de Bapt. Infant.). Тези неща по никакъв начин не могат да се приложат към „тайнството” 
на разкаянието, както те се опитват да си измислят; в него няма телесна форма, която 
представлява духовен плод. 

16. Защо да не направим опрощаването тайнство? 

И за да убием тези зверове на тяхната собствена арена, ако тук се търси някакво 
тайнство, не би ли било много по-правдоподобно да твърдим, че опрощаването от 
свещеник е тайнство, отколкото разкаянието, външно или вътрешно? Защото би могло 
очевидно да се каже, че то е церемония, която потвърждава нашата вяра в прощаването 
на греховете, и има обещанието на ключовете, както те ги описват: „Каквото вържете 
или развържете на земята, ще бъде вързано или развързано на небесата.” Но някой ще 
възрази, че на повечето от онези, които са опростени от свещеници, не се дава нищо 
такова чрез опрощаването, докато според тяхната догма тайнствата на новата 
диспенсация трябва да изпълняват това, което изобразяват. Както в причастието правят 
двойно ядене, тайнствено, което е общо за добрите и злите, и духовно, което важи само 
за добрите, защо също да не твърдят, че опрощението се дава по два начина? И аз 
никога не съм успявал да разбера какво искат да кажат чрез своята догма. Когато 
разглеждахме този предмет, показахме доколко тя се различава от Божията истина. Тук 
само искам да покажа, че никакво основание не ги спира да дадат названието 
„тайнство” на опрощаването от свещеник. Защото биха могли да отговорят чрез устата 
на Августин, че има освещение без видимо тайнство, и видимо тайнство без вътрешно 
освещение. И отново, че единствено в избраните тайнствата изпълняват това, което 
изобразяват. И отново, че някои обличат Христос само доколкото приемат тайнството, 
а други като приемат освещение; че първото става и с добрите, и със злите, а второто 
само с добрите. Със сигурност те са по-заблудени от деца и са слепи в пълна слънчева 



светлина, когато се трудят с такива усилия и не осъзнават нещо, което е толкова ясно и 
очевидно за всеки човек. 

17. Кръщението е тайнството на покаяние 

Но за да не се възгордяват, каквато и да е частта, в която те поставят тайнството, 
аз отричам, че тя може правилно да се смята за тайнство; първо, защото не съществува 
никакво специално Божие обещание в този смисъл, което е единствената основа за 
тайнството; и второ, защото каквато и церемония да се използва тук, тя е обикновено 
човешко изобретение; докато както вече показахме, церемониите на тайнствата могат 
да бъдат определяни само от Бога. Следователно тяхната измислица за „тайнството на 
разкаянието” е лъжа и измама. 

Те украсяват това въображаемо тайнство с благоприлично славословие, че то е 
плаваща дъска в случай на корабокрушение, защото ако някой поради грях е разкъсал 
дрехата на невинността получена в кръщението, да може да я поправи чрез 
разкаянието. Това били думи на Йероним. Да бъдат чиито щат, тъй като са очевидно 
безбожни, те не могат да бъдат извинени, ако се разбират в този смисъл; като че ли 
кръщението е изличено чрез греха и не трябва да се припомня на ума на грешника 
всеки път, когато си мисли за прощението на греховете, за да може с това да дойде на 
себе си, да си възвърне смелостта и да бъде утвърден във вярата, че ще получи 
прощението на греховете, което му е било обещано в кръщението. Това, което Йероним 
е казал безразсъдно и неправилно, а именно, че кръщението, което е отпаднало от 
онези, които заслужават да бъдат отлъчени от Църквата, бива поправено чрез 
разкаянието, тези достойни тълкуватели изкривяват за собственото си безбожие. 

Следователно ще бъдете напълно прави, ако наречете кръщението тайнството на 
покаяние, като виждате, че се дава на онези, които се стремят към покаяние за да 
утвърдят своята вяра и да подпечатат своята увереност. Но за да не би да си помислите, 
че това е наша измислица, явно е, че освен че е съобразено с думите на Писанието, то 
също е било смятано в ранната Църква за несъмнена аксиома. Защото в краткия 
Трактат за вярата, отправен към Петър и носещ името на Августин, то се нарича 
„Тайнство на вяра и покаяние.” Но защо да се позоваваме на съмнителни писания, като 
че ли може да се иска нещо по-ясно от твърдението на евангелиста, че Йоан 
проповядваше „кръщение за покаяние и прощение на греховете” (Марк 1:4; Лука 3:3) 

За така нареченото миропомазване 

(Миропомазването е основано върху неправилно тълкуване на Яков 5:14-15 и не 
е тайнство, 18-21) 
18. Отхвърляне на въображаемите писания за миропомазването 

Третото измислено тайнство е миропомазването, което се извършва само от 
свещеник, и както те го изразяват, in extremis („при извънредни обстоятелства”), с 
масло осветено от епископ и с тази словесна форма: „С това свято помазание, и с 
Неговата блага милост, нека Бог да ти прости греховете, които си извършил с око, ухо, 
обоняние, докосване и вкус” (виж Calv. Epist. de Fugiend. Illicit. Sac.). те твърдят, че то 
има две действия: прощаване на грехове и освобождаване от телесни болести, ако е 
необходимо, а ако не е, спасението на душата. 



Защото те казват, тази наредба е дадена от Яков, чиито думи са, „Болен ли е 
някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го 
помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, 
Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят” (Яков 5:14). Тук 
трябва да дадем същото описание на това помазване, както по-горе дадохме на 
полагането на ръце; с други думи, то е просто лицемерна пиеса, чрез която без 
основание или последствия те се опитват да подражават на апостолите. 

Марко разказва, че при своята първа мисия, според заповедта, която са приели 
от Господа, апостолите са възкресявали мъртви, изгонвали са бесове, очиствали са 
прокажени, изцелявали са болни, и в изцелението са използвали масло. Той казва, че 
„мнозина болни помазваха с масло и ги изцеляваха” (Марк 6:13). Именно за това 
говори Яков, когато заповядва на църковните презвитери да бъдат извикани за да 
изцеляват болните. 

Онези, които разсъдят колко голяма свобода нашият Господ и Неговите 
апостоли използват в тези външни неща, лесно ще осъзнаят, че в тази церемония не се 
съдържа никаква по-дълбока тайна. Когато даваше зрение на слепец, нашият Господ се 
изплю на земята и направи кал от плюнката; някои изцели с докосване, други със слово. 
По същия начин апостолите лекуваха някои болести само със слово, други с докосване, 
а други с помазване. 

Но е вероятно нито това помазване, нито някое от другите неща да не са били 
използвани случайно. Признавам това; но не че са били инструменти на изцеление, а 
само символи да напомнят на невежите откъде идва тази голяма сила, и да им попречат 
да припишат похвалата на апостолите. Символизирането на Святия Дух с масло е 
обичайно и общоприето (Пс. 45:7). 

Но дарът на изцеление е изчезнал с другите чудодейни сили, които Господ е 
благоволил да даде за известно време, за да направи завинаги чудесно новото 
проповядване на Благовестието. Следователно, дори да приемем, че помазването е било 
тайнство на онези сили, които тогава са били отслужвани чрез ръцете на апостолите, то 
не се отнася за нас, на които не са дадени такива сили. 

19. Миропомазването не е тайнство 

И каква по-добра причина имат те да правят тайнство от това помазване, 
отколкото за кой да е от другите символи споменати в Писанието? Защо да не осветят 
някоя силоамска къпалня, в която на определено време болните да се гмурват? Това, 
казват те, е било напразно. Определено не е по-напразно от помазването. Защо не лягат 
върху мъртвите, като виждат, че Павел легна върху мъртвия младеж, за да го възкреси? 
Защо да не се направи тайнство от кал от пръст и плюнка? Другите случаи били 
особени, а това било заповядано от Яков. С други думи, Яков е говорил според 
времето, когато Църквата все още се е радвала на това Божие благословение. Те 
всъщност твърдят, че все още има същата сила в тяхното помазване, но ние виждаме 
съвсем друго. Нека сега никой не се чуди, че те с такава самоувереност заблуждават 
душите, за които знаят, че са глупави и слепи, защото са лишени от Божието Слово, 
тоест от Божията светлина и живот, като вижда, че те не срамуват да се опитват да 
заблуждават телесните възприятия на онези, които са живи и гледат на видимите неща. 
Така те правят себе си смешни, като претендират, че са надарени с дарбата на 



изцеление. Несъмнено Господ е със Своите хора във всички векове и изцелява техните 
болести винаги, когато е необходимо, днес не по-малко от преди; но не упражнява тези 
видими сили, нито върши чудеса чрез ръцете на апостолите, защото тази дарба е била 
временна, и до известна степен поради неблагодарността на хората е била прекратена. 

20. Помазването няма Божие упълномощаване или обещание 

И така, както апостолите не без причина чрез символа на маслото открито 
заявяват, че възложената им дарба на изцеление не е тяхна собствена, а сила от Святия 
Дух, така от друга страна тези хора оскърбяват Святия Дух като правят Неговата сила 
да се състои в мръсно олио без никакво действие. Това е като някой да каже, че всяко 
масло е сила на Святия Дух, защото е наречено с това име в Писанието, и всеки гълъб е 
Святият Дух, защото се е явил в тази форма. Нека да обърнат внимание на следното: за 
нас е достатъчно да осъзнаем с абсолютна сигурност, че тяхното помазване не е 
тайнство, тъй като то нито е церемония наредена от Бога, нито има някакво обещание. 
Защото когато в едно тайнство изискваме тези двете неща, че трябва да бъде церемония 
наредена от Бога и да има обещание от Бога, ние в същото време изискваме тази 
церемония да ни бъде заповядана и обещанието да се отнася за нас. Никой човек днес 
не твърди, че обрязването е тайнство на християнската Църква, макар да е било и 
Божия наредба, и е имало свързано с него Божие обещание, защото нито е заповядано 
на нас, нито свързаното с него обещание ни е дадено при същите условия. Както вече 
ясно показахме, и те самите показват от опит, обещанието, с което се хвалят толкова 
много в помазването, не е дадено на нас. Церемонията е трябвало да бъде използвана 
само от онези, които са надарени с дара на изцеление, не от тези убийци, които повече 
колят и убиват, отколкото изцеляват. 

21. Папистите въобще не действат според „думите на наредбата” на Яков 

Дори да приемем, че това предписание за помазването, което няма нищо общо с 
настоящото време, е съвършено пригодено за него, те и така няма да напреднат много в 
подкрепа на своето миропомазване, с което досега са ни покапвали. Яков иска всички 
болни да бъдат помазвани; тези хора покапват със своето масло не болните, а 
полумъртви трупове, когато животът вече изтича през устата, или както те казват, in 
extremis. Ако в тяхното тайнство има изцеление, с което те могат или да облекчат 
горчивината на болестта, или поне да дадат някаква утеха на душата, те са жестоки в 
това, че никога не изцеляват хората навреме. Яков иска болният да бъде помазан от 
църковните презвитери. Те не признават никой друг помазващ освен някое свещениче. 
Когато тълкуват презвитерите в Яков като свещеници, и твърдят, че множественото 
число се използва като почетно название, става нелепо; като че ли по онова време 
Църквата е изобилствала от тълпи свещеници, които се отправят на дълга процесия, 
носещи паница със свято масло. Като просто заповядва болните да бъдат помазвани, 
Яков според мен няма предвид никакво друго помазване освен това с обикновено 
масло; нито се споменава за друго масло в разказа на Марко. Тези хора не благоволяват 
да използват никакво друго масло освен онова, което е осветено от епископ, което е 
затоплено с много човешки дъх, омагьосано с много мърморения и осветено с девет 
коленичения, три пъти „Слава, свято масло!” три пъти „Слава, свято помазание!” три 
пъти „Слава, свети балсам!” От кого са взели тези екзорцизми? Яков казва, че когато 
болният бива помазван с масло и се молят за него, ако е извършил грехове, те ще му 
бъдат простени, тоест, че вината му ще бъде простена, ще получи освобождаване от 
наказание, не че греховете се изличават с масло, но че молитвите, с които вярващите 



издигат пред Бога своя наскърбен брат, няма да бъдат напразни. Тези хора лъжат 
безбожно когато казват, че греховете биват простени чрез тяхното свято, тоест 
мерзостно помазване. Вижте колко малко печелят, дори когато им позволим да 
злоупотребяват с текста в Яков както им е угодно. И за да ни спестят усилието за дълго 
доказателство, техните собствени хроники ни освобождават от всякакви трудности; 
защото те разказват, че папа Инокентий, който ръководи римската църква по времето 
на Августин, постановява не само презвитерите, но и всички християни да използват 
масло за помазване, според своите си нужди или според нуждите на своите приятели. 
Източник за това е Зигберт в своите Хроники. 

За църковната йерархия 

(Въображаемото тайнство на святата йерархия се усложнява поради 
седемте ранга на свещеничеството; критика на церемониите на установяване и на 
функциите им, 22-33) 
22. Едно тайнство . . . или седем? 

Четвъртото място в техния списък се държи от тайнството на йерархията, което 
е толкова плодовито, че само по себе си ражда седем по-малки тайнства. Много е 
смешно, че след като твърдят, че има седем тайнства, след като започнат да броят, 
стигат до тринадесет. Не може да се твърди, че те са едно тайнство, защото всички се 
отнасят за едно свещеничество и са като стъпки към една и съща цел. Тъй като е 
сигурно, че церемониите за всяко са различни, и те самите казват, че благодатта е 
различна, никой човек не може да се съмнява, че ако се приемат техните собствени 
догми, те трябва да бъдат наречени седем тайнства. И защо да обсъждаме това като 
несигурен въпрос, когато те самите ясно и отчетливо заявяват, че са седем? 

Тогава първо ще хвърлим един бегъл поглед на всички и ще покажем с колко 
много нелепости ни запознават, когато ни препоръчват своята йерархия като тайнства; 
и второ, ще видим дали церемонията, която църквите използват при назначаване на 
служители, въобще трябва да се нарича „тайнство.” 

Те правят седем църковни сана, или степени, които наричат с думата „тайнство.” 
Те са вратари, четци, екзорцисти, прислужници, поддякони, дякони и свещеници. И 
казват, че са седем поради седемте вида благодат от Святия Дух, с които трябва да 
бъдат дарени онези, които се издигат в тях. Тази благодат се увеличава и се натрупва 
по-щедро при повишаване в сан. 

Самото число е осветено чрез извращаване на Писанието, защото те си мислят, 
че Исая казва, че седем дара на Святия Дух, докато там не са споменати повече от шест; 
но и Исая не е имал предвид да включи всички дарове в един стих. Защото в други 
текстове са споменати дух на живот, на освещение, на осиновяване, както и дух на 
мъдрост и разбиране, дух на разум и мощ, дух на познание и дух на страх от Господа. 

Но други, които са по-умни, правят не седем, а девет, подражавайки, както те 
казват, на победната Църква. Но и сред тези има спорове; защото едни настояват, че 
свещеническата тонзура е първият от всички санове, а епископството последният; 
докато другите, изключвайки тонзурата, нареждат архиепископския сан в йерархията. 
Исиодор дава различен ред, защото разграничава псалтите от четците. На едните дава 



служението на пеене, на другите четенето на Писанията за обикновените хора. И това 
разграничение се спазва от каноните. 

В такова голямо многообразие, какво искат те да следваме или да избягваме? Да 
казваме ли, че има седем йерархии? Така поучава техният главен учител, но най-
просветените учени казват друго. От друга страна те са в разногласие помежду си. 
Освен това, най-святите канони ни насочват в друга посока. Наистина, такова е 
единодушието между хората, когато обсъждат божествени неща без Божието Слово. 

23. Христос трябва да заемал всички седем санове 

Но върховната лудост на всичко е, че във всеки един от тези те правят Христос 
свой колега. Първо, казват те, той е изпълнявал служението на вратар, когато с камшик 
от върви е изгонил търговците от храма. Той намеква, че е вратар, когато казва, „Аз съм 
вратата.” Прие служението на четец, когато чете Исая в синагогата. Изпълни 
служението на екзорцист, когато докосвайки езика и ушите на глухонемия човек с 
плюнка, възстанови слуха му. Заяви, че е прислужник, чрез думите, „Който Ме следва, 
няма да върви в тъмнината.” Изпълни служението на поддякон, когато препасан с 
престилка изми краката на учениците. Изпълни ролята на дякон когато раздаде Своето 
тяло и кръв във Вечерята. Изпълни служението на свещеник когато на кръста принесе 
Себе Си в жертва на Бащата. Тъй като тези неща не могат да бъдат слушани без смях, 
чудя се как са могли да бъдат написани без смях, ако наистина са били написани от 
хора. Но тяхната най-забележителна хитрост е тази, в която размишляват върху 
названието „прислужник,” наричайки го „цероферарий,” вероятно магическо 
заклинание, тъй като определено е неизвестно на всички народи и езици; а ακολουθος 
на гръцки означава просто „прислужник.” Ако се спра и сериозно опровергая тези 
неща, самият аз уместно ще стана обект на присмех, толкова лекомислени и смешни са 
те. 

24. Служителите в по-нисшите санове въобще не изпълняват служение 

И все пак, за да не могат да се налагат над глупавите жени, тяхната суета трябва 
да бъде изложена на показ. Те избират своите четци, псалти, вратари, прислужници с 
голям блясък и тържественост, за да изпълняват онези служения, които възлагат или на 
момчета, или поне на онези, които наричат „миряни.” Кой най-често пали свещите, кой 
налива вино и вода от кана, ако не някое момче или по-нисшестоящ човек сред 
миряните, който така си вади хляба? Не са ли същите хора, които пеят? Не отварят ли и 
затварят вратата на църквата? Кой някога е видял в техните църкви прислужник или 
вратар да изпълнява своето служение? Дори онзи, който като момче е изпълнявал 
служението на прислужник, бъде приет в сана на прислужниците, престава да бъде 
самото нещо, което е наричан, така че те съзнателно изоставят служението, когато 
приемат титлата. Сега виждате защо смятат за необходимо това да бъде осветено чрез 
тайнство, и да приеме Святия Дух! Просто за да се прави нищо. 

Ако те твърдят, че това е временен недостатък, защото хората пренебрегват и 
изоставят служенията си, нека в същото време да признаят, че в наши дни в Църквата 
няма никаква употреба или полза от тези свещени санове, които те така чудно 
превъзнасят, и че цялата им Църква е пълна с анатема, тъй като свещите и каните, 
които никой не е достоен да докосва освен посветените прислужници, се докосват от 



деца и от прости хора; и песните, които трябва да се чуват само от осветени уста, са 
възложени на деца. 

И с каква цел, моля ви се, посвещават екзорцисти? Чувам, че юдеите имат 
своите екзорцисти, но виждам, че са наричани така заради изгонванията на бесове, 
които практикуват (Деян. 19:13). Кой някога е чул тези измислени екзорцисти да са 
дали поне един пример за своята професия? Твърди се, че им е дадена власт да полагат 
ръце на епилептици, новоповярвали и обладани от бесове, но те не могат да убедят 
бесовете, че са надарени с такава власт, не само защото бесовете не се покоряват на 
техните заповеди, но и защото самите бесове им заповядват. Едва ли ще намерите и 
един на десет, който да не е обладан от нечестив дух. Следователно всичко, което 
бърборят относно своите нисши санове, е смесица от невежи и глупави лъжи. Когато 
обяснявахме управлението на Църквата, говорихме за древните прислужници, вратари 
и четци. Всичко, което тук предлагаме, е да отречем тази нова измислица за седморно 
тайнство в църковната йерархия, за което не четем никъде освен в глупавите 
бълнуващи сорбонисти и канонисти. 

25. Церемониите на посвещаване, особено тонзурата 

Нека сега да разгледаме церемониите, които те използват. И първо, те използват 
един общ символ да въвеждат в църковен сан всички онези, които записват в своето 
опълчение. Обръсват върха на главата, та венецът да обозначава царски почести, 
защото свещениците трябва да бъдат свещеници в управлението на самите себе си и на 
другите. Петър говорел така за тях: „Вие сте избран род, царско свещенство, свят 
народ, отделени хора” (1 Пет. 2:9). Но е светотатство от тяхна страна да приписват само 
на себе си това, което е дадено на цялата Църква, и горделиво да се хвалят с титла, 
която са откраднали от всички верни. Петър се обръща към цялата Църква; тези хора 
изкривяват смисъла да се отнася до няколко обръснати корони, като че ли само на тях е 
казано, „Бъдете святи,” като че ли само те са изкупени чрез Христовата кръв, като че ли 
само те са направени от Христос Божии царе и свещеници. Тогава те привеждат други 
причини (Sent. Lib. 4 Dist. 24). Върхът на главата се обръсва, за да се покаже, че умът 
им е свободен с непокрито лице да съзерцават Божията слава; или за да бъдат научени 
да отхвърлят пороците на погледа и устата. Или обръсването на главата е изоставяне на 
земните неща, докато обиколката на венеца е остатъците от добро, които се оставят за 
подкрепа. Всичко е преобрази, защото видите ли, завесата на храма още не е раздрана. 
Така, уверени, че превъзходно са изпълнили своята роля, защото са изобразили такива 
неща чрез своя венец, те не изпълняват нито едно от тях в действителност. Докога ще 
ни заблуждават с такива маски и измами? Като обръсват малко коса свещениците 
показват, че са отхвърлили изобилието от земни блага, че съзерцават Божията слава, че 
са умъртвили похотта на очите и ушите; но никоя класа хора не е толкова грабителска, 
глупава и похотлива. Защо вместо да ни дават лицемерно подобие на святост в лъжливи 
символи, не ни покажат истинска святост? 

26. Цитирането на назаряните и Павел е отклоняване от същността 

Нещо повече, когато казват, че църковният венец държи своя произход и 
естество от назаряните, какво друго казват, освен техните тайнства произтичат от 
юдейските церемонии, или всъщност са обикновен юдаизъм? 



Когато добавят, че Прискила, Акила и самият Павел, след като са положили 
клетви, са обръснали главите си, за да се очистят, те излагат на показ своето чудовищно 
невежество. Защото никъде не четем това за Прискила. Докато по отношение на Акила, 
не е сигурно, тъй като тази тонзура може да се отнася и за Павел, и за Акила (Деян. 
18:18). Но за да не им даваме това, което искат, а именно, че имат пример в Павел, 
трябва да се отбележи за по-простите, че Павел никога не си обръсна главата за някакво 
посвещаване, а само за да послужи на слабостта на братята. Такива клетви аз 
обикновено наричам клетви на любов, а не на набожност; с други думи, клетви, които 
не са положени за поклонение към Бога, а само заради немощта на слабите, както той 
самият казва, „за юдеите станах юдеин” (1 Кор. 9:20). Така той направи това – и то 
веднъж и само за кратко време – за да се съобрази за известно време с юдеите. Когато 
тези хора се опитват безцелно да подражават на очистванията на назарянина (Чис. 
6:18), какво друго правят освен да установяват нови очиствания, като се опитват 
неуместно да се съревновават с древния юдаизъм? 

В същия дух е съставено „Декретното послание,” което заповядва на 
свещеничеството след апостола да не се грижат за косата си, а да я обръсват цялата 
(Cap. “Prohibitur,” Dist. 24); като че ли апостолът, като показва кое изглежда приятно за 
всички хора, се грижи за сферичната тонзура на свещеничеството. Затова нека моите 
читатели да разсъдят каква сила или достойнство може да има в последващите 
тайнства, към които това е въведение. 

27. Историческо тълкуване на тонзурата 

Само от Августин (De Opera. Monaco. et Retract.) е достатъчно ясно откъде 
произхожда църковната тонзура. Докато в онази епоха никой не е носел дълга коса 
освен женствените и онези, които са се стремели към немъжествена красота и 
изящество, се е смятало за лош пример да се позволява това на свещеничеството. 
Затова им е било заповядано да подстригват или да обръсват косата си, за да не дават 
вид на женствени страсти. И толкова разпространена е била практиката, че за да 
изглеждат по-святи от другите чрез забележима разлика в дрехите, някои монаси 
оставяли косите си да се веят свободно. Но когато дългата коса отново идва на мода и 
някои народи, които винаги са носели дълги коси, като Франция, Германия и Англия са 
приели християнството, възможно е свещениците навсякъде да са бръснели косата си, 
за да не изглежда, че търсят украса. Накрая, в по-извратен век, когато всички древни 
обичаи или са били променени, или са се изродили в суеверия, като не са имали 
причина за църковната тонзура (тъй като не е останало нищо освен глупаво 
подражание), те са прибягнали към тайнственост, и сега суеверно ни я натрапват в 
подкрепа на своето тайнство. 

При посвещаването вратарите получават ключовете на Църквата, чрез което се 
разбира, че им се поверява опеката; четците получават Святата Библия; екзорцистите 
получават формите на гонене на бесове, които използват върху обладаните и 
новоповярвалите; прислужниците получават свещниците и каните. Такива са 
церемониите, които явно притежават такава тайна сила, че не могат да бъдат само 
символи и белези, но дори са причини за невидима благодат. Защото това изискват те 
според своето определение, когато искат да ги наредят сред тайнствата. 

Но за да предадем нещата в няколко думи, казвам, че е нелепо школите и 
каноните да правят тайнства от тези нисши санове, тъй като дори според признанието 



на онези, които го правят, те са били непознати на ранната Църква и са били измислени 
много векове по-късно. Но нито ангели, нито хора имат право да определят тайнства 
като съдържащи Божие обещание, а само Бог, на Когото единствено принадлежи 
правото да дава обещанието. 

28. „Свещеник” и „презвитер” 

Остават трите сана, които те наричат „висши.” Това, което те наричат 
„поддякон,” е било прехвърлено към тази група, когато тълпата от нисшите санове е 
започнала да нараства. Но тъй като смятат, че имат авторитет от Божието Слово за тези 
санове, те ги почитат специално с названието „свети санове.” Нека сега да видим как 
изкривяват Божиите наредби за своите си цели. 

Започваме със сана на презвитера или свещеника. Те дават на тези двете 
названия един смисъл, като под тях разбират онези, на които според тях принадлежи да 
принасят жертвата на Христовото тяло и кръв на олтара, да съставят молитви и да 
благославят Божиите дарове. Затова при ръкополагането те получават подноса с 
нафората, като символ за дадената им власт да принасят жертви да умилостивяват Бога, 
и ръцете им биват помазвани, като целта на този символ е да учи, че са получили 
властта да освещават. Но по-късно ще говорим за церемониите. За самата същност 
казвам, че тя е толкова далеч от това да има и една частица подкрепа от Божието Слово, 
както те твърдят, че не биха могли по-нечестиво да извратят реда, който Бог е 
определил. 

Първо, трябва да приемем за даденост (заявихме това, когато разглеждахме 
папското причастие), че всички, които наричат себе си „свещеници” в смисъл, че 
принасят умилостивителни жертви, оскърбяват Христос. Той е бил определен и осветен 
като Свещеник от Бащата, с клетва, според чина на Мелхиседек, без край и без 
наследник (Пс. 110:4; Евр. 5:6; 7:3). Той веднъж принесе жертва на вечно 
умилостивение и примирение и сега се застъпва за нас, като е влязъл в небесното 
светилище. В Него всички ние сме свещеници, но за да принасяме хваление и 
благодарение, накратко, нас самите, и това е цялото ни задължение към Бога. 
Единствено на Него принадлежи да умилостиви Бога и да прости греховете чрез Своята 
жертва. Когато тези хора си го присвояват за себе си, какво друго следва от това, освен 
че имат безбожно и богохулно свещеничество? Определено е извънредно нечестиво да 
се осмеляват да отличават това свещеничество с названието „тайнство.” 

По отношение на истинското служение на презвитера, което ни е препоръчано 
от устата на Христос, аз с готовност му давам тази чест. Защото в него има церемония, 
която първо е взета от Писанията; и второ, е обявена от Павел не за празна и излишна, а 
като верен символ на духовна благодат (1 Тим. 4:14). Моята причина да не му дам 
място на трето тайнство е защото то не е обичайно или общо за всички вярващи, а е 
специален ритуал за определена дейност. Но докато тази чест се дава на християнското 
служение, папските свещеници не могат да хвалят с нея. Христос заповяда да се 
ръкополагат разпространители на Неговото благовестие и на Неговите свети тайнства, 
а не да се посвещават извършители на жертвоприношения, и Неговата заповед беше да 
се проповядва Благовестието и да се храни паството, а не да се всеизгарят жертви. Той 
обеща дара на Святия Дух не за да се прави умилостивение за грехове, а за да се 
изпълнява надлежно и поддържа управлението на Църквата (Мат. 28:19; Марк 16:15; 
Йоан 21:15). 



29. Церемониите за назначаване на свещеници 

Церемониите са в съвършена хармония с реалността. Когато нашият Господ 
възложи на апостолите да проповядват Благовестието, Той духна върху тях (Йоан 
20:22). Чрез този символ Той изобрази дара на Святия Дух, който им даде. Тези наши 
достойни хора са запазили това духване; и като че ли изкарват Святия Дух през гърлата 
си, мърморят над своите си свещеничета, „Приеми Святия Дух.” Съответно, те не 
пропускат нищо, което може да се подражава нелепо. И то не като театрални актьори 
(които имат изкуство и смисъл в своята игра), а като маймуни, които имитират 
произволно без подбиране. Ние следваме примера на Господа, казват те. Но Господ 
направи много неща, които не е възнамерявал да бъдат пример за нас. Нашият Господ 
каза на Своите ученици, „Приемете Святия Дух” (Йоан 20:22). Също каза на Лазар, 
„Лазаре, излез” (Йоан 11:43). Каза на паралитика, „Стани, вземи постелката си и върви” 
(Йоан 5:8). Защо не кажат същото на всички мъртви и всички парализирани? Като 
духна върху апостолите и ги изпълни с дара на Святия Дух, Той даде пример за Своята 
божествена сила. Ако се опитат да правят същото, те се съревновават с Бога и Го 
предизвикват. Но са много далеч от това да предизвикат същото последствие, и само се 
подиграват на Христос с тази нелепа имитация. Наистина, такова е безочието на някои, 
че се осмеляват да твърдят, че даряват Святия Дух; но дали има истина в това, 
научаваме от опита, който крещи силно, че всички, които са посветени свещеници, от 
коне стават на магарета, и от глупци на луди. И все пак тук аз не споря против тях; само 
осъждам самата церемония, която не трябва да се превръща в правило, тъй като е била 
използвана като специален символ за чудо, и следователно в никакъв случай не им дава 
пример за подражание. 

30. Свещеничеството на Христос превъзхожда свещеничеството на Аарон 

Но от кого, моля ви се, са приели те своето помазване? Те отговарят, че са го 
приели от Аароновите синове, от които произлиза и тяхната йерархия (Sent. Lib. 4 Dist. 
14 cap. 8, et in Canon. Dist. 21. cap. 1). Така те постоянно избират да се защитават с 
извратени примери, вместо да признаят, че някоя от техните безумни практики е тяхна 
си измислица. Между другото, те не осъзнават, че като приемат да са наследници на 
Аароновите синове, те оскърбяват свещеничеството на Христос, Който единствен е 
предсказан и изобразен във всички древни свещеничества. Следователно в Него те са 
завършени и изпълнени, в Него са прекратени, както многократно казахме, и както 
заявява Посланието към Евреите, когато не е тълкувано погрешно. Но ако те се 
наслаждават толкова много на Мойсеевите церемонии, защо не водят волове, телета и 
агнета на своите жертвоприношения? Те всъщност имат голяма част от древната 
скиния и от цялото юдейско поклонение. Единственото нещо, което липсва на тяхната 
религия, е, че не жертват волове и телета. Кой не вижда, че тази практика на 
помазването е много по-гибелна от обрязването, особено когато към нея се добавят 
суеверие и фарисейски възглед за заслугите от дела? Юдеите полагаха своята увереност 
за оправдание в обрязването, тези хора търсят духовни дарби в помазването. И така, 
като желаят да се съревновават с левитите, те стават отстъпници от Христос и се 
лишават от правото на пастирско служение. 

31. Помазването принадлежи към прекратените церемонии 

Но моля ви се, святото масло вгражда неизличим характер. Като че ли маслото 
не може да се измие с пясък и сол, или ако се задържа по-здраво, със сапун. Но този 



характер бил духовен. Какво общо има маслото с душата? Забравили са онова, което 
цитират от Августин, че ако словото се отдели от водата, не остава нищо освен вода, но 
тайнството е тайнство само благодарение на словото? Какво слово могат да покажат в 
своето масло? Мойсей бил заповядал да се помазват Аароновите синове (Изх. 30:30)? 
Но тук той приема също заповеди относно дрехите, ефода, нагръдника, митрата, венеца 
на святостта, с който Аарон трябваше да бъде украсен; и относно дрехите, коланите и 
митрите, които неговите синове трябваше да носят. Получава заповеди относно 
жертвата на телето, изгарянето на лойта, за заколване и изгаряне на овни, за 
освещаване на обици и дрехи с кръвта на един от овните, и безброй други ритуали. 
След като тези са пропуснати, чудя защо единствено помазването им е угодно. Ако се 
наслаждават да бъдат поръсвани, защо биват поръсвани с масло, а не с кръв? 
Несъмнено тук те се опитват да използват гениално средство; опитват се чрез някаква 
смесица да направят една религия от християнството, юдаизма и езичеството. 
Следователно тяхното помазване е безвкусно; то се нуждае от сол, тоест от Божието 
Слово (Лев. 8). 

Остава полагането на ръце, което, макар да признавам за тайнство при 
истинското и законно назначаване, отричам да има такова място в тази басня, където те 
нито се покоряват на заповедта на Христос, нито гледат към целта, към която 
обещанието трябва да ни води. Ако не искат да им бъде отричан белегът, трябва да го 
приспособят към реалността, за която той е предназначен. 

32. Дяконите 

Колкото до сана на дяконите, аз няма да повдигам спорове, ако служението, 
което е съществувало при апостолите и при една по-чиста Църква, бъде възстановено в 
своята цялост. Но каква прилика с него виждаме в техните измислени дякони? Не 
говоря за хората, за да не се оплакват, че несправедливо осъждам тяхното учение 
заради пороците на хората, които го изповядват; но твърдя, че онези, които тяхното 
учение ни препоръчва, не получават подкрепа от онези дякони, които апостолската 
Църква е назначила. Те казват, че на техните дякони принадлежи да помагат на 
свещениците и да прислужват на нещата, които се правят в тайнствата, като в 
кръщението, помазването, нафората и чашата, да носят приносите и да ги полагат на 
олтара, да подготвят и украсяват Господната трапеза, да носят кръста, да обявяват и да 
четат евангелието и посланията на хората (Sent. Lib. 4 Dist. 24 cap. 8; Item, cap. 
“Perlectis,” Dist. 25). Има ли тук и една дума относно истинското служение на дякона? 

Нека да разгледаме назначаването. Само епископът полага ръце върху дякона, 
който бива назначаван; поставя молитвеника и епитрахила върху лявото му рамо, за да 
може той да разбере, че получава от Господа лесно бреме, за да подлежи на страх от 
Господа във всяко нещо, свързано с лявата страна; дава му текст о Евангелието, за да 
му напомни, че е вестител. Какво общо имат тези неща с дяконите? Но те действат като 
някой, който казва, че назначава апостоли, когато само назначава хора да горят тамяна, 
да чистят образите, да метат църквите, да поставят капани за мишки и да гонят 
кучетата. Кой би позволил такива хора да бъдат наричани апостоли и да бъдат 
сравнявани с истинските Христови апостоли? Следователно нека да не си въобразяват, 
че онези, които назначават за обикновена театралност, са истински дякони. Те дори 
чрез самото название заявяват какво е естеството на служението. Защото ги наричат 
левити и желаят да проследят тяхното естество и произход до левиевите синове. Аз 
лично нямам проблеми с това, стига след това да не се кичат с чужди пера. 



33. Поддякони 

Каква полза има да говорим за поддякони? Защото докато на практика в 
древността те са се занимавали с бедните, сега им приписват някаква безполезна 
функция, като носене на чашата и нафората, каната с вода и салфетката на олтара, 
наливане на вода за миене на ръцете и т.н. След това под приносите, които казват, че 
приемат и внасят, имат предвид онова, което те поглъщат, като че ли е било обречено 
на анатема. 

Има възхитително съответствие между служението и начина на посвещаване в 
него, а именно, приемане от епископа на нафората и чашата, и от архидякона каната с 
водата, наръчника и подобни глупости. Призовават ни да признаем, че в тези 
произволни безсмислици присъства Святият Дух. Кой благочестив човек може да бъде 
подбуден да признае това? Но за да приключим отведнъж, можем да заключим за този 
сан същото, както и за другите, и няма нужда подробно да повтаряме това, което 
обяснихме по-горе. 

За смирените и покорните (именно тях съм се заел да наставлявам), ще бъде 
достатъчно, че няма Божие тайнство, ако не може да се покаже, че церемонията 
включва обещание, или по-скоро където обещанието се вижда в церемонията. Тук няма 
и една сричка от сигурно обещание, и следователно е напразно да търсим церемония за 
потвърждаване на обещание. От друга страна, не четем за никаква церемония 
определена от Бога по отношение на тези ритуали, които те използват, и следователно 
не може да има тайнство. 

За брака 

(Лъжливата претенция, че бракът е тайнство, от неправилно разбиране на 
Еф. 5:28 и други текстове; злоупотреби свързани с брака, 34-37) 
34. Бракът не е тайнство 

Последното от всички е бракът, който, макар да го признаваме за Божия 
институция (Бит. 2:21-24; Мат. 19:4), никой човек никога не е смятал за тайнство до 
времето на Григорий. И дали някога би дошло наум на някой трезв човек? Той е добра 
и свята Божия наредба. И земеделието, архитектурата, обущарството и бръснарството 
са законни Божии наредби; но не са тайнства. Защото необходимото нещо за едно 
тайнство не е то да е Божие дело, а да бъде външна церемония назначена от Бога за 
потвърждаване на обещание. Дори децата могат да отсъдят, че в брака няма нищо 
такова. 

Но той е белег, казват те, на свято нещо, тоест на духовния съюз на Христос с 
Църквата. Ако под думата „белег” имат предвид символ поставен пред нас от Бога за да 
ни увери в нашата вяра, те се скитат далеч от истината. Ако имат предвид просто белег, 
защото е бил използван като метафора, аз ще покажа доколко правилно разсъждават те. 
Павел казва, „Звезда от звезда се различава по блясъка. Така е и възкресението на 
мъртвите” (1 Кор. 15:41, 42). Ето едно тайнство. Христос казва, „Небесното царство е 
като синапово зърно” (Мат. 13:31). Ето друго тайнство. И отново, „Небесното царство е 
като квас” (Мат. 13:33). Ето трето тайнство. Исая казва, „Той ще пасе стадото си като 
овчар” (Ис. 40:11). Ето четвърто тайнство. В друг стих казва, „Господ ще излезе като 
силен мъж” (Ис. 42:13). Ето пето тайнство. И къде е краят или границата? По този 



начин всяко нещо ще бъде тайнство. Всички притчи или метафори в Писанието ще 
бъдат толкова много тайнства. Та дори и кражбата ще бъде тайнство, като виждаме, че 
е писано, „Господният ден ще дойде като крадец нощем” (1 Сол. 5:2). Кой може да 
търпи невежото бъбрене на тези софисти? 

Наистина признавам, че където виждаме лоза, най-доброто нещо е да си 
припомняме думите на нашия Спасител, „Аз съм истинската лоза, и Баща Ми е 
лозарят”; „Аз съм лозата, вие сте клонките” (Йоан 15:1, 6). И когато срещаме овчар със 
стадо, добре е също да си спомняме, „Аз съм добрият пастир и познавам овцете Си, и те 
Ме познават” (Йоан 10:14). Но всеки човек, който нареди тези сравнения сред 
тайнствата, ще бъде изпратен в лудницата. 

35. Те прилагат неправилно Еф. 5:28 

Те привеждат думите на Павел, чрез които според тях на брака се дава 
названието „тайнство”: „Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е 
намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата; 
понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]. ‘Затова ще 
остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат 
една плът.’ Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата” (Еф. 5:28-32). 
Да боравим така с Писанието означава да объркваме небето и земята. За да покаже на 
съпрузите как трябва да обичат жените си, Павел поставя пред тях Христос като 
пример. Както Той проля кръвта си от любов към Църквата, която омъжи за Себе Си, 
така иска всеки мъж да обича своята жена. След това добавя, „Който обича жена си, 
обича себе си . . . както Господ възлюби Църквата.” Нещо повече, за да покаже как 
Христос възлюби Църквата като Себе Си, и дори как направи Себе Си едно със Своята 
невяста, Църквата, той прилага за нея това, което Адам каза за себе си. Защото след 
като Ева беше доведена пред него, като знаеше, че е направена от страната му, 
възкликна, „Това е кост от костите ми и плът от плътта ми” (Бит. 2:23). Павел заявява, 
че всичко това се изпълнява духовно в Христос и в нас, когато казва, че ние сме 
членове на Неговото тяло, Неговата плът и Неговите кости, и следователно сме едно 
тяло с Него. Накрая възкликва, „Това е голяма тайна”; и за да не би някой да се подведе 
от неяснота, казва, че не говори за връзката между съпруга и съпругата, а за духовната 
женитба на Христос и Църквата. И наистина е голяма тайна, че Христос позволи от 
Неговата страна да бъде взето ребро, от което да бъдем направени ние; тоест когато 
беше силен, благоволи да стане слаб, за да бъдем укрепени чрез Неговата сила, и да не 
живеем вече ние, а Той да живее в нас (Гал. 2:20). 

36. Това объркване възниква от превода на „тайна” и от техния принизен 
възглед за брака 

Нещото, което ги подвежда, е понятието „тайнство.” Но дали е правилно цялата 
Църква да бъде наказана за невежеството на тези хора? Павел го нарича „тайна.” 
Когато латинският преводач е можел да изостави този начин на изразяване като 
необичаен за латинските уши, или да го преведе като „secret,” той е предпочел да го 
нарече „sacramentum,” но не в различен смисъл от този, в който Павел използва 
гръцката дума μυστηριον. Нека да излязат и да осъдят езиковите ни познания, след 
като тяхното невежество в езиците ги подвежда най-срамно по въпрос, който е лесен и 
очевиден за всички. Но защо толкова усилени натрапват думата „тайнство” в този 
единствен стих, а в други го подминават небрежно? Защото и в Първото послание към 



Тимотей (1 Тим. 3:9, 16), и също в Посланието към Ефесяните то е използвано от 
преводача на Вулгата, и в двата случая означава „тайна.” Но все пак нека им простим 
тези пропуски, макар че на лъжците подобава да имат добра памет. 

И след като по този начин бракът е извисен с наименованието „тайнство,” може 
ли да бъде нещо друго освен замаяна вятърничавост след това да бъде наречен 
„нечистота,” „омърсяване” и „плътско оскверняване”? Колко нелепо е да се забранява 
на свещениците достъп до тайнство? Ако кажат, че им забраняват не тайнството, а само 
плътския съюз, няма да могат да избягат от мен. Те казват, че този съюз е част от 
тайнството, и така изобразява съюза, който имаме с Христос в съобразяването на 
естеството, доколкото чрез този съюз мъжът и жената стават една плът; макар че тук 
някои откриват две тайнства, едното изобразяващо Бога и душите в младоженеца и 
невястата, а другото изобразяващо Христос и Църквата в съпруга и съпругата. Както и 
да е, този съюз е тайнство, което не може законно да бъде забранено на никой 
християнин, освен, разбира се, ако тайнствата на християните са в толкова лоша 
хармония едно с друго, че не могат да съществуват заедно. Има и друга нелепост в тези 
догми. Те твърдят, че в тайнството се предава дарът на Святия Дух; те считат този съюз 
за тайнство, но отричат, че Святият Дух присъства в него. 

37. Угнетяващите последствия от римската доктрина 

И за да не би случайно да заблуждават Църквата само в този въпрос, каква дълга 
поредица от грешки, лъжи, заблуди и нечестия са добавили към тази заблуда! Сякаш за 
да кажете, че когато са превърнали брака в тайнство, не са търсели нищо друго освен 
скривалище за мерзости. След като са постигнали това, са си присвоили разрешаването 
на брачни дела; тъй като въпросът бил духовен, не трябвало да се намесват светски 
съдии. Тогава въвели закони, чрез които утвърждават своята тирания – закони, които 
отчасти са нечестиви спрямо Бога, отчасти изпълнени с несправедливост към хората; 
например, че бракове между малолетни могат да бъдат валидни без съгласието на 
родителите; че не могат да се сключват законни бракове между роднини до седма 
степен, и че ако такива бракове бъдат сключени, трябва да се разтрогват. Нещо повече, 
съставят степени на роднинство противни на законите на всички народи и дори на 
Мойсеевия Закон, и постановяват, че съпруг, който е изгонил прелюбодейка от дома си, 
не може да се жени отново; че хора свързани по кумова линия не могат да се женят; че 
не може да има сватби от третата неделя преди Постите до осмия ден след Великден, 
три седмици преди рождения ден на Йоан, нито от Рождество до Богоявление, и 
безброй други, които е досадно да споменавам. Сега трябва да излезем от тяхното 
блато, в което задържахме нашата беседа по-дълго, отколкото сме склонни. Според 
мен, обаче, спечелихме много, ако поне в някаква степен съм лишил тези магарета от 
тяхната лъвска кожа. 

  



Глава Двадесета  

20. ЗА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ. 

Тази глава се състои от две главни части: 

I. Общо разглеждане на необходимостта, достойнството и 
употребата на държавната власт, противно на трескавото 
поведение на анабаптистите, р. 1-3.  

II. Отделно разглеждане на трите основни части, от които се 
състои държавната власт, р. 4-32. 
Първата част разглежда функцията на управителите, 
чиято власт и призвание биват доказани, р. 4-7. След това 
се добавят трите форми на държавна власт, р. 8. Трето, 
разглеждане на служението на управителя по отношение на 
благочестието и правдата. Конкретно, за наградите и 
наказанията, а именно, наказване на виновните, закрила на 
невинните, потискане на бунтовните, управление на делата 
на мира и войната, р. 9-13. 
Втората част разглежда законите, тяхната полезност, 
необходимост, форма, власт, съставяне и обхват, р. 14-16. 
Последната част разглежда народа и обяснява употребата 
на законите, съдилищата и управителите за общността на 
християните, р. 17-21. Почитта, която частните лица дължат 
на управителите, и докъде трябва да стига покорството, р. 
22-32.  

Раздели. 

1. Последна част на целия труд, свързана с институцията на държавната власт. 
Нейното разглеждане е необходимо,  

1. За опровергаване на анабаптистите.  
2. За опровергаване на ласкателите на князе.  
3. За да насърчим нашата благодарност към Бога.  

2. Възраженията на анабаптистите,  
1. Че държавната власт не е достойна за християнина.  
2. Че тя е диаметрално противоположна на християнската изповед. Отговор.  

3. Потвърждение на отговора. Разглеждането се свежда до три точки:  
1. За законите.  
2. За управителите.  
3. За народа.  

4. Служението на управителите е одобрено от Бога.  
1. Те са наречени „богове.”  
2. Те са назначени с Божията мъдрост. Примери за благочестиви 

управители.  
5. Държавната власт е назначена от Бога за евреите, не за християните. Отговор на 

това възражение.  
6. Божието назначаване на управители. Следствия, които това трябва да има върху 

самите управители.  
7. Това съображение трябва да потисне яростта на анабаптистите.  



8. Три форми на държавна власт: монархия, аристокрация, демокрация. 
Невъзможно е да се каже безусловно коя е най-добрата.  

9. За задълженията на управителите. Тяхната първа грижа е запазването на 
християнската религия и на истинското благочестие. Доказателство за това.  

10. Възражения на анабаптистите против този възглед. Отговор.  
11. Законността на войната.  
12. Възражение, че законността на войната не се поучава в Писанието. Отговор.  
13. Правото за вземане на данъци и получаване на плащания.  
14. За законите, тяхната необходимост и полезност. Разграничение между моралния, 

церемониалния и юридическия Мойсеев закон.  
15. Обобщение и обхват на моралния закон. За церемониалния и юридическия 

закон. Заключение.  
16. Всички закони трябва да бъдат справедливи. Държавният закон на Мойсей; 

доколко е в сила и доколко е отменен.  
17. За народа и за употребата на законите по отношение на индивидите.  
18. Докъде са законни съдебните процеси.  
19. Опровержение на анабаптистите, които осъждат всички съдебни дела.  
20. Възражение, че Христос ни забранява да се противим на злото. Отговор.  
21. Възражение, че Павел безусловно осъжда всички съдебни процеси. Отговор.  
22. За дължимите към управителите почит и покорство.  
23. Продължение на същата тема.  
24. Доколко се дължи покорство на тираните.  
25. Продължение на същото.  
26. Доказателство от Писанието.  
27. Продължение на доказателството (от Еремия 27).  
28. Отговори на възражения.  
29. Съображения за обуздаване на нетърпението от тиранията.  
30. Разглеждане на съображенията.  
31. Общо покорство се дължи от частните индивиди.  
32. Покорството се дължи само доколкото е съвместимо с Божието Слово.  

(Отношения между държавната и духовната власти, 1-3) 
1. Разликите между духовната и държавната власт 

След като по-горе показахме, че в човека има двойна власт, и след като напълно 
разгледахме онази, която поставена в душата или вътрешния човек е свързана с вечния 
живот, тук сме призовани да кажем нещо за другата, която е свързана само с 
държавните институции и външното регулиране на поведението. 

Защото макар че по своята природа този предмет изглежда несвързан с 
духовното учение за вярата, което съм се заел да разгледам, ще стане ясно в процеса на 
разглеждане, че съм ги свързал правилно, и дори съм задължен да го направя, особено 
след като от една страна трескави и варварски хора яростно се стараят да разрушат реда 
установен от Бога, а от друга ласкателите на князете издигат безмерно тяхната власт и 
не се колебаят да я противопоставят на Божието управление. Ако не се справим с двете 
крайности, чистотата на вярата ще загине. Можем да добавим, че не в малка степен ни 
интересува да знаем как милостиво Бог тук се е погрижил за човешкия род, и тази 
праведна ревност още по-силно да ни подтиква да засвидетелстваме своята 
благодарност. 



И първо, преди да се занимаем със самия предмет, необходимо е да обърнем 
внимание на разграничението, което преди положихме като основа (Книга 3, гл. 19, р. 
16; Книга 4, гл. 10); за да не би, както често се случва на много хора, неразумно да 
объркаме тези две неща, естеството на които е напълно различно. Като чуват, че в 
Благовестието е обещана свобода, която не признава цар и управител сред хората, а 
гледа единствено към Христос, някои си мислят, че не могат да се възползват от своята 
свобода, докато над тях има някаква власт. Затова си мислят, че нищо не е в 
безопасност, докато целият свят не бъде променен в нов вид, когато няма да има нито 
съдилища, нито закони, нито управители, нито каквото и да било нещо да пречи, както 
те си въобразяват, на тяхната свобода. Но този, който знае как да разграничава между 
плътта и душата, между настоящия тленен живот и бъдещия вечен живот, няма да има 
трудност да разбере, че духовното царство на Христос и държавната власт са две неща, 
които са силно разделени. И така, като виждаме, че е юдейска суета да търсим и да 
включваме Христовото царство сред елементите на този свят, като имаме предвид 
което Писанието ясно поучава, че благословенията, които получаваме от Христос, са 
духовни, нека да помним да ограничаваме в правилните граници свободата, която ни е 
обещана и дадена. Защо именно същият апостол, който ни заповядва, „Стойте твърдо в 
свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго” (Гал. 
5:1), в друг стих заповядва на робите да не се оплакват от положението си (1 Кор. 7:21), 
ако не е вярно, че духовната свобода е напълно съвместима със законовото слугуване? 
В този смисъл трябва да се разбират следните стихове: „Няма юдеин или грък, роб или 
свободен, мъжко или женско” (Гал. 3:28). И отново: „Където няма грък и юдеин, 
обрязани и необрязани, варварин, скит, роб, свободен; но Христос е всичко и във 
всичко” (Кол. 3:11). Така се показва, че няма значение какво е вашето положение сред 
хората, нито под какви закони живеете, тъй като Христовото царство въобще не се 
състои от такива неща. 

2. Двете „власти” не са противоположни 

Все пак разграничението не отива до там да оправдава да предположим, че 
цялата система на държавната власт е замърсяване, с което християните нямат нищо 
общо. Наистина, фанатиците, които се наслаждават на необуздана разпуснатост, 
настояват и врещят, че след като сме мъртви в Христос за елементите на този свят, и 
като сме преселени в Божието царство, за да седим в небесни места, за нас е долно и 
далеч под нашето достойнство да се занимаваме с онези светски и мръсни грижи, които 
са свързани с неща чужди за един християнин. Каква е целта на законите, казват те, без 
съдилища? Но какво общо има християнинът със съдилищата? И дори, ако е незаконно 
да се убива, какво общо имаме ние със закони и съдилища? Но тъй като по-горе 
казахме, че този вид власт е различен от духовното и вътрешно царство на Христос, 
така сега трябва да знаем, че те не си противоречат едно на друго. В известна степен 
първото започва небесното царство в нас, още тук, на земята, и в този смъртен и 
преходен живот започва безсмъртното и нетленно блаженство, докато на второто е 
възложено, докато сме живи сред хората, да подхранваме и поддържаме външното 
поклонение на Бога, да защитаваме здравото учение и състоянието на Църквата, да 
приспособяваме нашето поведение към човешкото общество, да обучаваме нашите 
обноски според обществената справедливост, да се помиряваме един с друг, да 
поддържаме общия мир и спокойствие. Признавам, че всички тези неща са излишни, 
ако Божието царство, както съществува сега в нас, унищожава настоящия живот. Но 
ако е Божията воля да сме пришълци на земята докато се стремим към истинско 
благочестие, и ако такова странничество има нужда от такава подкрепа, онези, които я 



отнемат от човека, го ограбват от неговото човешко естество. Колкото до тяхното 
твърдение, че трябва да има такова съвършенство в Божията Църква, че нейното 
водителство да е достатъчно вместо закон, те глупаво си я въобразяват такава, каквато 
тя никога няма да бъде намерена в човешкото общество. Защото докато наглостта на 
нечестивите е толкова голяма, и тяхното нечестие толкова упорито, че едва се обуздава 
от строгостта на законите, какво очакваме да направят онези, които силата едва възпира 
от злотворството, когато видят съвършена безнаказаност за своето нечестие? 

(Необходимостта и Божието одобрение за държавната власт, 3-7) 
3. Главните задачи и задължения на държавната власт 

Но ние ще имаме по-добра възможност да говорим за употребата на държавната 
власт. Всичко, което засега искаме да се разбира, е, че е завършено варварство да се 
иска тя да бъде унищожена, след като нейната полза сред хората е не по-малка от тази 
на хляба и водата, слънцето и въздуха, а нейното достойнство е много по-превъзходно. 
За разлика от тези неща, нейната цел не е просто да дава възможност на хората да 
дишат, ядат, пият и да се стоплят (макар определено да включва всички тези, като им 
дава и възможност да живеят заедно); но казвам, че това не е единствената й цел, а 
целта е да няма идолопоклонство, да няма хули срещу Божието име, да няма клевети 
против Божията истина, нито други атаки против религията да се появяват и 
разпространяват сред хората; общественото спокойствие да не бъде нарушавано, 
собствеността на всеки човек да остава сигурна, хората да вършат търговия без 
престъпност един с друг, да се подхранват честността и умереността; накратко, сред 
християните да съществува обществена форма на религия, и сред хората човечност. 

Нека никой да не се изненадва, че сега приписвам задачата за установяване на 
религия на човешката дейност, макар по-горе да я поставих отвъд човешката воля, тъй 
като и тук не позволявам на хората според както им е угодно да постановяват закони 
относно религията и поклонението към Бога, когато одобрявам обществен ред насочен 
към тази цел, а именно, да възпрепятства безнаказаното открито нарушаване и 
замърсяване чрез публично богохулство на истинската религия, която се съдържа в 
Божия Закон. 

Но чрез помощта на един ясен аргумент читателят по-добре ще разбере какъв 
възглед трябва да се приеме относно целия ред на държавната власт, ако разгледаме 
отделно всяка от нейните части. Те са три: Управителят, който е надзорник и пазител 
на законите; законите, според които той управлява; и народът, който е управляван чрез 
законите и се покорява на управителя. Така нека да разгледаме, първо, каква е 
функцията на управителя? Дали това е законно призвание одобрено от Бога? Какво е 
естеството на неговите задължения? Какъв е обхватът на неговата власт? Второ, какви 
са законите, чрез които трябва да се регулира християнската политика? И накрая, каква 
е употребата на законите по отношение на хората? И какво покорство се дължи на 
управителя? 

4. Служението на управителя е назначено от Бога 

По отношение на служението на управителите, Господ не само е заявил, че го 
одобрява и Му е угодно, но и нещо повече, силно ни го препоръчва чрез почетните 
названия, които му дава. Нека да споменем няколко. Когато онези, които изпълняват 
служението на управители, са наречени богове, нека никой не предполага, че няма 



голяма тежест в това название. С това се показва, че те имат поръчение от Бога, че са 
облечени в божествена власт и всъщност представляват личността на Бога, като Чиито 
заместници действат в известен смисъл. Това не е игра на думи, а тълкуване на 
Христос. „Ако Писанието,” казва Той, „нарича богове онези, към които дойде Божието 
Слово.” Какво означава това, ако не че им е възложена работа от Бога да Му служат в 
своята работа, и (както Мойсей и Йосафат казаха на съдиите, които назначаваха над 
всеки от градовете в Юда) че трябва да упражняват съд, не за човека, а за Бога? В 
същия смисъл Мъдростта заявява чрез устата на Соломон, „Чрез мен царете царуват и 
началниците узаконяват правда. Чрез мен князете началстват, също и големците и 
всичките земни съдии” (Пр. 8:15, 16). Защото това е точно както ако се каже, че 
върховната власт на земята се поставя в царе и други управители не поради човешката 
извратеност, а по Божие провидение и според святото постановление на Онзи, на Който 
се е видяло угодно така да управлява човешките дела, тъй като Той присъства и също 
владее в постановяване на закони и в упражняване на юридическа справедливост. 
Павел също ясно поучава това, когато изброява дарбите на управление сред Божиите 
дарби, които като са разпределени по различен начин, според мярката на благодат, 
трябва да бъдат използвани от Христовите служители за назиданието на Църквата (Рим. 
12:8). На това място, обаче, той всъщност говори за събранието от сериозни хора, които 
са били назначени в ранната Църква да се грижат за общата дисциплина. В Посланието 
към Коринтяните той нарича това служение κυβερνησεις, „управления” (1 Кор. 12:28). 
Все пак, тъй като виждаме, че държавното управление има същото предназначение, не 
може да има съмнение, че той препоръчва всякакъв вид справедливо управление. 

Той говори много по-ясно когато стига до конкретно разглеждане на темата. 
Защото казва, че „няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са 
отредени от Бога”; че владетелите са Божии служители, „страх не за добротвореца, но 
за злотвореца” (Рим. 13:1, 3). Към това можем да добавим примерите на светиите, 
някои от които заемаха постове на царе, като Давид, Йосия и Езекия; други на 
управители, като Йосиф и Данаил; други на съдии сред свободен народ, като Мойсей, 
Исус Навиев и съдиите. Техните служения бяха изрично одобрени от Господа. 
Следователно никой не може да има съмнение, че пред Божия поглед държавната власт 
е не само свята и законна, но от всички позиции в смъртния живот е най-святата и най-
почетната. 

5. Против „християнското” отричане или отхвърляне на служението на 
управителя 

Онези, които желаят да въведат анархия, възразяват, че макар в древността 
царете и съдиите да са владеели над един първобитен народ, в наши дни този робски 
начин на управление въобще не е в съгласие със съвършенството, което Христос донесе 
със Своето Благовестие. В това те излагат на показ не само своето невежество, но и 
своята дяволска гордост, приписвайки си съвършенство, от което в тях не се вижда и 
една стотна. Но каквито и да са, опровержението е лесно. Защото когато Давид казва, 
„Сега, прочее, вразумете се, о царе; научете се, земни съдии. . . . Целувайте Избраника, 
за да се не разгневи” (Пс. 2:10, 12), той не им заповядва да изоставят властта си и да се 
върнат към частния живот, а за да направят подчинена на Христос властта, с която са 
облечени, за да може Той да царува над всички. По същия начин, когато Исая 
пророкува на Църквата, „Царе ще бъдат твои хранители, и техните царици твои 
кърмилници” (Ис. 49:23), той не им заповядва да се откажат от своята власт; а им дава 
почетното призвание на покровители на благочестивите поклонници на Бога; защото 



пророчеството се отнася за пришествието на Христос. Съзнателно пропускам много 
текстове в цялото Писание и особено в Псалми, в които се потвърждава законната власт 
на всички владетели. Най-известният от всички стихове е този, в който Павел като 
увещава Тимотей, че в общото църковно събрание трябва да се принасят молитви за 
царете, добавя и причината, „за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и 
сериозност” (1 Тим. 2:2). С тези думи той предава състоянието на Църквата на тяхната 
закрила и покровителство. 

6. Управителите трябва да бъдат верни като Божии представители 

Тези размишления трябва да бъдат постоянно в ума на управителите, тъй като те 
са предназначени да осигурят силен стимул да изпълняват дълга си, и също дават 
особена утеха, облекчавайки трудностите на тяхното служение, които определено са 
многобройни и тежки. Каква ревност за почтеност, благоразумие, кротост, 
въздържаност и невинност трябва да владее онези, които знаят, че са били назначени за 
служители на Божията справедливост! Как ще се осмелят да допуснат нечестие в своя 
съд, когато им е казано, че той е престол на живия Бог? Как ще си позволят да 
произнесат несправедлива присъда с устата, за която знаят, че е назначена за глас на 
Божията истина? С каква съвест ще подписват нечестиви постановления с ръката, за 
която знаят, че е назначена да пише Божиите постановления? С една дума, ако помнят, 
че са пълномощници на Бога, на тях подобава да следят с пълно внимание, прилежание 
и трудолюбие в самите себе си да изявяват някакъв образ на Божието провидение, 
закрила, доброта, благоволение и справедливост. И нека постоянно да имат предвид 
допълнителната мисъл, че ако е отправено проклятие върху онзи, който „върши 
Божието дело с лъжа,” много по-тежко проклятие трябва да лежи върху онзи, който 
върши с лъжа праведно призвание. Затова когато Мойсей и Йосафат увещаваха своите 
съдии в изпълнението на дълга им, нямаха нищо, с което по-мощно да подбудят 
умовете им, от съображението, за което вече говорихме: „Внимавайте какво правите; 
защото не съдите за човека, но за Господа, Който е с вас в съдопроизнасянето. Затова 
нека бъде върху вас страх от Господа; внимавайте в делата си; защото у Господа нашия 
Бог няма неправда, нито лицеприятие, нито дароприятие” (2 Лет. 19:6, 7; ср. Вт. 1:16 и 
др.). А в друг стих се казва, „Бог стои в Божието събрание, съди всред боговете” (Пс. 
82:1; Ис. 3:14), за да бъдат подбудени към изпълнение на дълга си, когато чуят, че са 
Божии посланици, и един трябва да дават отчет на Бога за поверената им област. Това 
увещание по правило трябва да има най-голямо въздействие върху тях; защото ако 
съгрешат в какво да е нещо, вреда се нанася не само на хората, които те несправедливо 
измъчват, но също оскърбяват самия Бог, Чийто свят съд омърсяват. От друга страна те 
имат възхитителен източник на утеха, когато разсъдят, че не участват в мръсно занятие, 
неподобаващо за Божий служител, а в най-свято служение, тъй като са Божии 
посланици. 

7. Принудителната същност на служението на управителя не пречи на 
неговото признаване 

По отношение на онези, които тези стихове не възпират да си позволяват да 
критикуват това свято служение, като че ли е нещо противно на религията и 
християнското благочестие, какво друго правят те освен да атакуват самия Бог, Който 
бива оскърбяван винаги когато са опозорявани Негови служители? Тези хора злословят 
не само титлите, но не иска дори Бог да царува над тях (1 Царе 8:7). Защото ако това 
беше казано за народа на Израил, когато отхвърли властта на Самуил, може ли да бъде 



по-малко вярно в наши дни за онези, които си позволяват да въстават против всяка 
власт установена от Бога? Но било изглеждало, че когато нашият Господ каза на 
Своите ученици, „Царете на народите господаруват над тях, и тия, които ги владеят се 
наричат благодетели. Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-
младия, и който началствува - като онзи, който слугува” (Лука 22:25, 26), с тези думи 
бил забранил на всички християни да стават царе или управители. Сръчни тълкуватели! 
Между учениците възникна спор кой от тях е най-велик. За да потисне тази суетна 
гордост, нашият Господ ги учи, че тяхното служение не е като властта на земните 
владетели, които се превъзхождат един друг. Какво, питам аз, има в това сравнение, 
което да омаловажава царското достойнство? И въобще, какво друго доказва то, освен 
че царското служение не е апостолско служение? Макар че има различни видове сред 
самите управителски служения, в това отношение няма разлика, че те всички биват 
приемани от нас като Божии наредби. Защото Павел включва всички, когато казва, че 
„няма власт, която да не е от Бога,” и тази, която е най-неприятната от всички, тоест 
едноличната власт, е почетена с най-високото одобрение. Тъй като носи със себе си 
общото заробване на всички хора (освен на единия, на чиято воля са подчинени 
всички), тя в древни времена не е била приемлива за по-героичните и благородни 
характери. Но Писанието, за да облекчи тези несправедливи присъди, изрично 
потвърждава, че именно чрез Божията мъдрост „царете царуват” (ср. Пр. 8:15), и дава 
специална заповед „да почитаме царя” (Пр. 24:21; 1 Пет. 2:17). 

(Форми на управление и задължения на управителите. Въпросите на войната и 
данъчното облагане, 8-13) 
8. Разнообразието от форми на управление 

И определено би било много безделно занимание за частни индивиди да 
обсъждат каква би била най-добрата форма на управление на мястото, където живеят, 
като виждат, че тези разсъждения не могат да имат никакво влияние в определянето на 
обществените въпроси. А и самото нещо не може да се определи абсолютно без да е 
безразсъдно, тъй като естеството на дискусията зависи от обстоятелствата. И ако 
сравните едно с друго различните състояния без да отчитате обстоятелствата, не е 
лесно да се определи кое от всички има предимство от гледна точка на полезността; 
толкова равнопоставени са факторите, по които те се сравняват. Монархията е склонна 
към тирания. При аристокрацията, отново, склонността е също толкова голяма да се 
изпадне във власт на малцината, докато в народната власт най-силна е склонността към 
размирици. Когато тези три форми на управление, за които философите говорят, бъдат 
разгледани сами по себе си, аз лично съм далеч от това да отричам, че формата, която 
най-много превъзхожда другите, е аристокрацията, или чиста, или регулирана от общо 
управление; разбира се, не заради самото естество на аристокрацията, а защото много 
рядко се случва царете да имат такова себевладение, че никога да не се отклоняват от 
което е праведно и справедливо, или притежават толкова много ум и благоразумие, че 
винаги да отсъждат правилно. Следователно, поради човешките пороци или 
недостатъци е по-безопасно и по-търпимо когато няколко човека управляват, за да 
могат така взаимно да се подпомагат, наставляват и увещават един друг, и ако някой е 
склонен да отиде в крайност, другите да са цензори и учители, за да обуздаят неговата 
крайност. Това вече е било доказано от опита и потвърдено също от авторитета на 
самия Господ, когато установи аристокрация близка до народно управление сред 
израилтяните, като ги държеше под това като най-добрата форма на управление, докато 
изяви образа на Месия в Давид. И както аз с готовност признавам, няма по-щастливо 
управление от онова, в което свободата бива обуздана с подобаваща умереност, и 



надлежно уредена така, че да бъде дълготрайна, така че смятам за много щастливи 
онези хора, на които е позволено да се наслаждават на тази форма, и признавам, че те 
не вършат нищо противно на своя дълг, когато усилено и постоянно се трудят да я 
запазят и поддържат. И дори управителите трябва да правят най-доброто от себе си да 
пречат свободата, на която са били назначени за пазители, да бъде наранявана, още по-
малко нарушавана. Ако в това лениви или невнимателни, те са клетвопрестъпни 
предатели на своето служение и своята страна. 

Но ако онези, на които Господ е дал една форма на управление, се заемат 
трескаво да копнеят за промяна, това желание не само е глупаво и излишно, но също и 
много гибелно. Ако погледнете не само върху една държава, но и по целия свят, или 
поне насочите погледа си към области, които са далеч едни от други, ще осъзнаете, че 
Божието провидение не без основание е наредило различните страни да бъдат 
управлявани с различни форми на управление. Защото както елементите се смесват 
само в неравни части, така и нееднаквата форма на управление е най-добра за 
различните области. но не е необходимо да казваме всичко това на онези, за които 
Божията воля е достатъчно основание. Защото ако Бог е благоволил да назначи царе 
над царства и сенати или градоначалници над свободните държави, наше задължение е 
да се покоряваме на каквото и да е форма на управление, която Той е назначил в 
мястото, в което живеем. 

9. Грижа за двете плочи на Закона 

Тук мимоходом ще покажа задълженията на управителите, тяхното естество, 
както е описано от Божието Слово, и нещата, от които те се състоят. Дори ако 
Писанието не учеше, че те се простират до двете плочи на Закона, пак можехме да го 
научим от светските автори, защото никой човек не обсъжда задълженията на 
управителите, прокарването на закони и общото благоденствие без да започне с 
религията и поклонението към Бога. Така всички признават, че никое управление не 
може да бъде успешно установено, ако първата му грижа не е благочестието, и че 
законите, които пренебрегват правата на Бога и се занимават само с хората, са нелепи. 
Като виждаме, че религията държи първо място сред философите, и че същото нещо 
винаги е било спазвано според общото мнение на всички народи, християнските князе 
и управители трябва да се срамуват от своето безсърдечие, ако не го направят своя 
първа грижа. Вече видяхме, че това служение им е специално възложено от Бога, и 
наистина е право те да се занимават да утвърждават и защитават честта на Онзи, Чиито 
наместници са, и чрез Чието благоволение управляват. 

Затова в Писанието святите царе са особено хвалени, когато възстановяват 
поклонението към Бога, което преди това е било извратено или премахнато, или когато 
се грижат религията да процъфтява под тяхната власт в чистота и безопасност. От друга 
страна, святата история нарежда анархията сред пороците, когато заявява, че е нямало 
цар в Израил и затова всеки е правел каквото му е угодно (Съд. 21:25). 

Това смъмря лудостта на онези, които пренебрегват грижата за Божиите неща и 
се посвещават изцяло на раздаването на справедливост сред хората; като че ли Бог е 
назначил управители в Своето име да решават само земни спорове и е пропуснал онова, 
което е много по-важно, Неговото чисто поклонение както е заповядано в Неговия 
Закон. Такива възгледи биват възприемани от бунтовни хора, които в ревността си 



безнаказано да правят всякакви нововъведения искат да се избавят от всички 
защитници на благочестието. 

Еремия се обръща към управителите по отношение на втората плоча на Закона: 
„Така казва Господ: Извършвайте правосъдие и правда, и отървавайте обрания от 
ръката на насилника; не онеправдавайте нито насилвайте чужденеца, сирачето и 
вдовицата, и невинна кръв не проливайте на това място” (Ер. 22:3). В същия смисъл е 
увещанието в Псалми: „Съдете справедливо сиромаха и сирачето; отдавайте правото на 
оскърбения и бедния. Избавяйте сиромаха и немотния, отървавайте ги от ръката на 
нечестивите” (Пс. 82:3, 4). Мойсей също заявява на князете, които поставя като свои 
заместници: „Изслушвайте съдебните дела на братята си, и съдете праведно между 
човека и брата му и чужденеца, който е при него. В съда да не гледате на лице; да 
изслушвате малкия, както големия; да се не боите от човешко лице, защото съдът е 
Божий” (Вт. 1:16, 17). Не казвам нищо относно текстове като този: „Но той да не си 
събира много коне, нито да връща людете в Египет с цел да умножава коне. . . . Нито да 
си взема той много жени . . . нито да си трупа твърде много сребро и злато. . . . нека си 
направи в една книга препис на тоя закон . . . да се намира при него; и да прочита в него 
през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог . . . за да 
се не надигне сърцето му над братята му” (Вт. 17:16-20). Като обяснявам тук 
задълженията на управителите, моето изложение е предназначено не толкова за 
наставление на самите управители, колкото да науча другите защо има управители и с 
каква цел са били назначени от Бога. Затова казваме, че те са назначените пазители и 
защитници на обществената невинност, умереност, чест и спокойствие, така че техен 
единствен стремеж трябва да бъде да се грижат за общия мир и безопасност. Давид 
заявява, че ще положи пример за тези неща, когато се качи на престола. „Развратено 
сърце ще бъде отхвърлено от мене; нищо нечестиво не ще познавам. Който клевети 
скришно съседа си, него ще погубя; който има горделиво око и надигнато сърце, него 
не ще да търпя. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене; който 
ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител” (Пс. 101:4-6). 

Но тъй като управителите не могат да правят това, ако не защитават добрите 
против пакостите на злите, и дават помощ и закрила на угнетените, те са въоръжени с 
власт за да обуздават изявените злотворци и престъпници, поради чието лошо 
поведение се нарушава или унищожава общественият мир. Защото имаме съвършен 
опит относно думите на Солон, че всички обществени въпроси зависят от наградите и 
наказанията; че където тях ги няма, цялата дисциплина в държавата пада и се разлага на 
парчета. Защото ако не се отдава дължимата почит на добродетелта, в умовете на 
мнозинството любовта към справедливостта и правдата охладнява, и без строга 
дисциплина и налагане на наказания разпуснатостта на нечестивите не може да бъде 
обуздана. Пророкът обхваща тези двете неща, когато заповядва на царете и другите 
управители да упражняват „правда и правосъдие” (Ер. 21:12; 22:3). Правда 
(справедливост) е да се грижат за невинните, да ги защитават и възмездяват, и да ги 
освобождават; правосъдие е да се противопоставят на безочието на нечестивите, да 
потискат тяхното насилие и да наказват техните престъпления. 

10. Упражняването на сила от управителите е съвместимо с благочестието 

Но тук като че ли възниква трудност, объркващ въпрос. Ако на всички 
християни е забранено да убиват, и ако пророкът пророкува относно святата планина 



на Господа, тоест Църквата, „Те няма да нараняват, нито да убиват,” как могат 
управителите да бъдат едновременно праведни и все пак да проливат кръв? 

Но ако разбираме, че като нанася наказания управителят не действа от самия 
себе си, а изпълнява присъдите на самия Бог, ще бъдем свободни от всяко съмнение. 
Господният закон забранява да убиваме; но за да не остане убийството ненаказано, 
самият Законодател поставя меча в ръцете на Своите служители, за да го използват 
против всички убийци. На праведните не подобава да ощетяват и нараняват, но 
възмездяването на страданията на праведните по Божията заповед не е нито ощетяване, 
нито нараняване. Бих желал това винаги да присъства в нашия ум нищо тук да не се 
прави от човешко безразсъдство, а всичко да е в покорство към Божията власт. Когато 
тя е наше ръководство, ние никога не се отклоняваме от правилния път, и освен ако не 
желаем да поставим Божията справедливост под ограничение и да не й позволим да 
нанася наказания на престъпленията. Но ако не смеем да й налагаме закон, защо да 
отправяме обвинение против нейните служители. „Той не носи напразно меча,” казва 
Павел, „защото е Божий служител, възмездител за гняв върху онзи, който върши зло” 
(Рим. 13:4). Следователно, ако князете и другите управители знаят, че нищо не е по-
приемливо за Бога от тяхното покорство, нека да се отдадат с пълно сърце на това 
служение, ако желаят да докажат пред Бога своето благочестие, справедливост и 
почтеност. 

Това е било чувството на Мойсей, когато осъзнавайки себе си като определен да 
избави своя народ чрез силата на Господа, упражни насилие против египтянина, и след 
това когато нанесе възмездия против хората за тяхното богохулство, като изби три 
хиляди от тях в един ден. Това също беше усещането на Давид, когато към края на 
живота си заповяда на своя син Соломон да умъртви Йоав и Симей. Затова също в 
списъка от добродетели на царя една е да отсече нечестивите от земята и да изгони 
всички извършители на нечестие от Божия град. В същия смисъл е похвалата, която се 
даде на Соломон: „Възлюбил си правда и си намразил нечестие.” 

Как става така, че кроткият и добродушен характер на Мойсей става толкова 
разгневен, че изцапан и вонящ от кръвта на своите братя той тича през лагера 
извършвайки ново клане? Как става така, че Давид, който през целия си живот показва 
толкова много мекост, в почти последния си дъх оставя на своя син кърваво завещание 
да не остави сивите коси на Йоав и Симей да си отидат с мир в гроба? И двамата със 
своята твърдост са осветили ръцете, които биха омърсили, ако бяха показали милост, 
тъй като са изпълнявали възмездието, възложено им от Бога. Соломон казва, „Мерзост 
е за царете да вършат нечестие; защото рез правда се установява престолът.” И отново, 
„Цар, който седи на престола на правосъдието, разпръсва злото с погледа на очите си.” 
И отново, мъдър цар разпръсва злите и довежда съд над тях.” И отново, „Отнеми шлака 
от среброто, и ще стане полиран съд. Премахни нечестивите отпред царя, и престолът 
му ще се установи в правда.” И отново, „Който оправдава нечестивите, и който осъжда 
праведните, и двамата са мерзост пред Господа.” И отново, „Зъл човек търси само 
непокорство, затова ще му се изпрати зъл пратеник.” И отново, „Който казва на 
нечестивия, ‘Праведен си,’ народът ще го прокълне и народите ще се отвращават от 
него.” 

И така, ако истинско правосъдие е да преследват с изваден меч виновните и 
безбожните, тогава да приберат меча в ножницата и да държат ръцете си чист от кръв, 
докато престъпни хора се занимават с убийство и клане, това не само не допринася за 



похвала на тяхната доброта и справедливост, но и ще създаде вина за най-голямо 
нечестие; разбира се, ако винаги избягват безразсъдна и жестока суровост и техният 
съд може да се нарече правилно скала, на която виновните биват строшавани. Защото 
аз не съм един от онези, които одобряват безсмислената строгост, нито от другите, 
които смятат, че никой съд, не може да бъде смятан за праведен, ако не е под властта на 
милостта, която е най-добрият и най-сигурен съветник на царете, и както Соломон 
заявява, „поддържа престола” (Пр. 20:28). Тази милост, за която един древен автор 
правилно казва, че трябва да бъде основната дарба на князете. 

Управителят трябва да се пази от двете крайности; нито чрез прекомерна 
суровост да наранява, вместо да изцелява, нито чрез суеверно увлечение по добротата 
да изпадне в най-жестока нечовечност като чрез мекушаво и разпуснато угаждане на 
хора да създаде повод за погибел на мнозина. Добре е било казано от някой по време на 
царуването на Нерва, че наистина е лошо да живееш под владетел, за когото нищо не е 
законно, но много по-лошо е да живееш под владетел, за когото всичко е законно. 

11. За правото на управителя да води война 

Тъй като понякога е необходимо за царете и държавите да хванат оръжието, за 
да изпълнят обществено възмездие, свързаното с това основание ни дава средство да 
преценим доколко войните, които се започват, са законни. Защото ако им е дадена 
власт да поддържат спокойствието на своите поданици, да потискат бунтовните 
действия на размирните, да помагат на угнетените и да осъждат престъпленията, могат 
ли да действат по-уместно отколкото в потискане на яростта на онзи, който смущава 
както спокойствието на индивидите, така и общественото спокойствие; който подбужда 
бунтовни размирици и извършва дела на насилствено угнетяване и чудовищни злини? 
Ако те трябва да бъдат пазители и поддръжници на законите, те трябва да потискат 
опитите на всички хора, поради чието престъпно поведение се нарушава дисциплината 
на законите. И ако е справедливо да наказват онези грабители, които са нанесли щети 
на няколко човека, ще позволят ли цяла страна да бъде ограбвана и опустошавана 
безнаказано? Тъй като няма значение дали цар или най-нисшият сред хората е нахлул 
враждебно и опустошително в област, над която няма власт, и двамата еднакво трябва 
да бъдат смятани и наказвани като престъпници. Следователно естествената 
справедливост и дълг изискват князете да бъдат въоръжени не само за да потискат 
частните престъпления с юридически наказания, но и да защитават поданиците 
възложени на тяхната закрила винаги когато са нападнати. Дори в Святия Дух в много 
стихове в Писанието обявява това за законно. 

12. Въздържане и човечност във войната 

Но ако се възрази, че в Новия Завет няма нито един стих или пример, който да 
учи, че войната е законна за християните, аз отговарям, първо, че причината за водене 
на война в древността все още съществува и в наши дни, а от друга страна няма 
основания да забраняваме на управителите да защитават своите поданици; и второ, че в 
апостолските писания не трябва да търсим изрично изложение по този въпрос, тъй като 
тяхната цел не е да формират държавно управление, а да установят духовното царство 
на Христос; и последно, че там също е указано мимоходом, че чрез Своето идване 
нашият Спасител не е въвел никаква промяна в това отношение. Защото (да използвам 
думите на Августин) „ако християнската дисциплина осъждаше всички войни, когато 
войниците искаха съвет относно спасението, щеше да им се отговори да хвърлят 



оръжието си и напълно да се откажат от военна служба. Но се казва (Лука 3:14), да не 
угнетяват никого, да не ощетяват никого, и да се задоволяват със заплатата си. Ако им 
заповядва да се задоволяват със заплатата си, той определено не им забранява да 
служат като войници” (August. Ep. 5 ad Marcell.). 

Но тук всички управители трябва да бъдат особено внимателни да не дават в ни 
най-малка степен свобода на своите страсти. Обратното, когато трябва да се налагат 
наказания, те не трябва да се втурват към тях с гняв, нито да бъдат увлечени от омраза, 
нито да изгарят от неумолима суровост; както Августин казва (De Civit. Dei, Lib. 5 cap. 
24), те трябва „дори да изпитват съжаление към цялостната природа на онзи, в когото 
наказват индивидуално престъпление”; или когато трябва да хванат оръжието против 
враг, тоест въоръжен грабител, не трябва веднага да се хващат за възможността, и дори 
не трябва да се впускат при първата възможност, освен ако са принудени от най-силна 
необходимост. Защото ако трябва да правим много повече от онзи езичник, който е 
искал войната да изглежда като желан мир, със сигурност трябва да опитаме всички 
други средства преди да посегнем към оръжията. Накратко, и в двата случая те не 
трябва да си позволяват да бъдат увличани от каквото и да е лично чувство, но да бъдат 
водени единствено от загриженост за обществото. Ако действат по друг начин, те 
нечестиво злоупотребяват с властта, която им е дадена не за тяхна полза, а доброто и 
служението към другите. 

От това право за водене на война зависят правата да се поддържат гарнизони, да 
се сключват съюзи и други държавни дейности. Под гарнизони имам предвид онези, 
които са разположени в различни области за защита на границите; под съюзи имам 
предвид договорите, които се сключват от князе на съседни държави на основание, че 
ако на техните територии възникнат някакви смутове, те взаимно ще се подпомагат и 
ще обединят силите си за да изгонят общите врагове на човешкия род; под държавни 
дейности включвам всичко свързано с военното изкуство. 

13. Относно правото на държавата да облага с данък 

Накрая смятам за уместно да добавя, че данъците и митата са законни доходи на 
князете, които те трябва да употребяват предимно в издръжка на общественото бреме 
на тяхното служение. Но те също могат да ги използват в поддръжката на своето лично 
състояние, което в известен смисъл е съчетано с достойнството на властта, която 
упражняват. Така виждаме, че Давид, Езекия, Йосия, Йосафат и други святи царе, също 
Йосиф и Данаил, според поста, на който служеха, без да нарушават своето благочестие 
изразходваха обществени пари; а в Езекиил четем, че много голяма част от територията 
е била отделяна за царете (Езек. 48:21). Наистина, в този стих той говори за духовното 
царство на Христос, но все пак заема своята метафора от законното господство сред 
хората. 

Но князете от своя страна трябва да помнят, че техните приходи не са толкова 
частни притежания, колкото съкровищница на целия народ (Павел свидетелства това в 
Рим. 13:6), които те не могат да прахосват или пропиляват без да нанесат отявлена 
несправедливост; или по-скоро, тъй като те са почти кръвта на народа, би било най-
жестока нечовечност да не ги съхраняват добре. Те също трябва да съобразяват, че 
техните данъци и мита и други видове плащания са просто издръжка на обществената 
необходимост, и че е тиранично ограбване да бъдат налагани безпричинно на бедните 
хора. 



Тези неща не стимулират князете към прахосничество и разкош (определено 
няма нужда да разпалваме страстите, когато те сами по себе си вече са повече от 
достатъчно разпалени), но като виждат, че има голямо значение дали всичко, което 
правят, го правят с чиста съвест, необходимо е да бъдат учени докъде могат да стигат 
законно, за да не би поради безбожна самонадеяност да си навлекат Божия гняв. Това 
учение също не е излишно за отделните хора, за да не би те безразсъдно и бунтовно да 
осъждат разходите на князете, когато те отиват отвъд обичайните граници. 

(Общественият закон и съдебните процедури, и тяхната връзка с 
християнския дълг, 14-21) 
14. Старозаветният закон и законът на народите 

Следващото нещо по важност в държавите след управителите са законите, най-
силната мишца на управлението, или както Цицерон ги нарича по примера на Платон, 
душата, без която постът на управителя не може да съществува; точно както от друга 
страна законите нямат сила без управителя. Следователно нищо не може да се каже по-
вярно от това, че законът е ням управител, а управителят е жив закон. 

Тъй като съм се заел да описвам законите, според които трябва да се води 
християнското управление, няма причина да очаквате от мен дълга дискусия относно 
най-добрите закони. Предметът е доста обширен и не му е мястото тук. Само накратко 
ще отбележа мимоходом какви са законите, които могат да се използват праведно по 
отношение на Бога, и надлежно прилагани сред хората. 

Бих подминал това с мълчание, ако не знаех, че в това се допускат много опасни 
грешки. Защото има някои, които отричат, че една общност може да бъде правилно 
формирана, ако пренебрегва Мойсеевия закон и е управлявана според обичайното 
право на народите. Нека другите да видят колко гибелни и бунтовни са тези възгледи: 
за мен е достатъчно да покажа, че те са глупави и лъжливи. 

Трябва да обърнем внимание на добре известното разграничение, което разделя 
целия Божий закон, както е предаден от Мойсей, на морален, церемониален и 
юридически закон, и трябва да разгледаме всяка една от тези части, за да разберем 
доколко се отнасят и доколко не се отнасят за нас. Между другото, нека никой не бива 
движен от мисълта, че юридическите и церемониалните закони се отнасят за морала. 
Защото древните, които са възприели това разделение, макар да са знаели, че двете 
групи са свързани с морала, не са им дали названието „морален закон,” защото те могат 
да бъдат променени и отменени без това да засегне морала. Те дават това название на 
първата група, без която не може да съществува истински свят живот и непроменимо 
правило за поведение. 

15. Разграничение между морален, церемониален и юридически закон 

Така моралния закон (да започнем с него), съдържащ се в две глави, едната от 
които просто ни заповядва да се покланяме на Бога с чиста вяра и благочестие, а 
другата да приемаме другите хора с искрена любов, е истинското и вечно правило за 
праведност заповядано на хората от всички народи и всички времена, които искат да 
формират своя живот съобразно с Божията воля. Защото вечната и непроменима воля 
на Бога е всички да Му се покланяме и да се обичаме един друг. 



Церемониалният закон на евреите беше обучение, чрез което Господ благоволи 
да ръководи детството на този народ, докато дойде пълнотата на времето, когато Той 
напълно ще изяви Своята мъдрост на света и ще изяви реалността на онези неща, които 
тогава са били очертани в образи (Гал. 3:24; 4:4). 

Юридическият закон, даден им като обществено управление, им даваше 
определени форми на справедливост и правосъдие, чрез които да живеят непорочно и 
спокойно. 

И както това упражняване в церемонии по правило беше свързано с учението за 
благочестието, тъй като държеше еврейската църква в поклонение и вяра към Бога, все 
пак то беше отделно от самото благочестие, така юридическата форма, макар да се 
стремеше към най-добрия метод за запазване на тази любов, която е заповядана от 
вечния Божий закон, все пак беше отделна от самата заповед за любовта. Следователно, 
както церемониите могат да бъдат отменени без въобще това да попречи на 
благочестието, така също, когато тези юридически наредби бъдат отменени, 
задълженията и заповедите на любовта все още могат да останат вечни. 

Но ако е вярно, че всеки народ е оставен свободен да въвежда законите, които 
прецени като полезни, все пак те трябва да бъдат преценявани според правилото на 
любовта, така че макар да са различни по форма, трябва да следват от един и същ 
принцип. Онези варварски и дивашки закони, например, които отдават почит на 
крадците, позволяват безразборното сношение между половете, и други неща още по-
гнусни и по-нелепи, не смятам да имат правото да бъдат приемани като закони, тъй 
като не само са напълно противни на справедливостта, но и на човешкото естество и на 
цивилизования живот. 

16. Единството и многообразието на законите 

Това, което казах, ще стане ясно, ако обърнем внимание на две неща свързани с 
всички закони, а именно, въвеждането на закона и справедливостта, върху която това 
въвеждане е основано. Справедливостта, тъй като е естествена, не може да не бъде една 
и съща за всички, и следователно трябва да бъде цел на всички закони според 
естеството на налагания закон. Тъй като законовите системи имат конкретни 
обстоятелства, върху които отчасти се изграждат, няма нищо, което да попречи те да 
бъдат различни, стига еднакво да имат за своя цел справедливостта. 

И така, тъй като е очевидно, че Божият закон, който наричаме „морален,” не е 
нищо друго освен свидетелство на естествения закон и на онази съвест, която Бог е 
запечатал в човешките умове, в него се съдържа цялостното естество на тази 
справедливост, за която сега говорим. Следователно той единствено трябва да бъде цел, 
правило и завършек на всички закони. 

Винаги когато законите биват формирани според това правило, насочени към 
тази цел и ограничени до нея, няма причина да не ги одобрим, колкото и да се 
различават от юдейския закон или един от друг (August. De Civit.Dei, Lib. 19 c. 17). 

Божият закон забранява да се краде. Наказанието определено за кражба в 
общественото право на евреите може да се види в Изход 22. Много древните закони на 
други народи наказват кражбата с двойна реституция на това, което е откраднато, 



докато последващите закони разграничават между явна и неявна кражба. Други закони 
отиват дотам да наказват с изгонване, или с дамгосване, докато други налагат смъртно 
наказание. Сред евреите наказанието за лъжесвидетелство беше „да му сторите онова, 
което е намислил да стори на брата си” (Вт. 19:19). В някои страни наказанието е 
опозоряване, в други обесване; в други разпъване на кръст. Всички закони еднакво 
възмездяват убийството с кръв, но умъртвяванията са различни. В някои страни 
прелюбодейството се наказва по-сурово, в други по-леко. Но виждаме, чрез в това 
многообразие всички се стремят към една и съща цел. Защото те всички единодушно 
осъждат онези престъпления, които са осъдени от вечния Божий закон, а именно, 
убийство, кражба, прелюбодейство и лъжесвидетелство; макар да не са единодушни 
относно начина на наказание. Това не е необходимо, нито дори целесъобразно. Може 
да има страна, в която ако убийството не се наказва с ужасно наказание, незабавно ще 
стане плячка на грабежи и кланета. Може да има епоха, която изисква строгостта на 
наказанията да се увеличи. Ако държавата е в затруднено положение, нещата, които 
предизвикват смутове, трябва да бъдат поправени чрез нови постановления. По 
времена война цивилизоваността може да изчезне сред дрънченето на оръжията, ако 
хората не бъдат сплашени чрез необичайна строгост на наказанията. По време на глад, 
на епидемия, ако не се приложи по-строга дисциплина, всичко ще стане по-зле. Един 
народ може да е по-уязвим на определен порок, ако не бъде потискан най-сурово. 
Колко злобно и обидно за общественото добро е да се бунтуваме против това 
многообразие, което е възхитително приспособено за запазването на Божия закон. 

Твърдението, че се нанася обида на Божия закон, въведен от Мойсей, ако бъде 
отменен и вместо него бъдат предпочетени други закони, е напълно нелепо. Не става 
въпрос за предпочитания, когато другите закони са по-одобрени, не абсолютно, а 
поради отчитане на времето и мястото, и на състоянието на народа, или когато се 
отменят онези неща, които никога не са били налагани като закони за нас. Господ не го 
е дал чрез ръката на Мойсей да бъде разпространен във всички страни и да бъде 
налаган навсякъде; но като е взел еврейския народ под Своята специална грижа, 
покровителство и закрила, е благоволил да бъде специално негов Законодател, и както 
подобава на мъдър Законодател, специално го е почел с въвеждането на закони. 

17. Християните могат да използват съдилищата, но без омраза и 
отмъстителност 

Сега остава да видим, както казахме по-горе, каква е ползата, която 
християнската общност получава от законите, съдебните процедури и управителите. С 
това е свързан друг въпрос, а именно: Каква почит трябва частните лица да отдават на 
управителите, и докъде трябва да се простира покорството? За мнозина изглежда, че 
сред християните служението на управителя е излишно, тъй като няма начин 
благочестиво да искат неговата помощ, тъй като им е забранено да търсят възмездие, да 
се явяват пред съдия или да се позовават на закона. Но когато Павел, точно обратното, 
ясно заявява, че управителят е Божий служител за наше добро (Рим. 13:4), от това 
разбираме, че той е назначен от Бога с тази цел, като биваме защитавани от неговата 
ръка и подпомагани против нечестността и несправедливостта на нечестивите, да 
живеем в спокойствие и безопасност. Но ако той би бил назначен напразно, освен ако 
не използваме помощта му, ясно е, че не може да бъде грешно да се позоваваме на нея 
и да я използваме. 



Тук наистина трябва да се справя с две групи хора. Защото има мнозина, които 
изгарят от такава ярост за съдебни дела, че никога не могат да бъдат спокойни, ако не 
се борят с някого. Те водят съдебни дела с горчивината на смъртна омраза и с безумно 
желание да нараняват и отмъщават, и постоянстват в тях с неумолима упоритост до 
пълната разруха на своя противник. Между другото, за да не се смята, че правят нещо, 
което не е законно, те използват този предлог за съдебните процедури като оправдание 
на своето извратено поведение. Но дори да е законно брат да се съди с брата, от това не 
следва, че е законно да го мрази и упорито да го преследва с яростно желание да му 
навреди. 

18. Мотивите на християнина в съдебните дела 

Затова нека такива хора да разберат, че съдебните дела са законни за онзи, който 
ги използва праведно; а праведното, както за ищеца, така и за ответника, е ответникът 
да се представи в определения ден и без огорчение да изложи каквото може в своя 
защита, но само с желание справедливо да защити своето право; а ищецът, когато 
незаслужено е посегнато върху живота или притежанията му, да се постави под 
закрилата на управителя, да заяви своето оплакване и да изисква каквото е справедливо 
и добро; и далеч от всяко желание да наранява или да отмъщава, далеч от огорчение и 
омраза, далеч от кавги, да е склонен да отстъпи и да пострада, вместо да храни 
враждебни чувства към другата страна. Обратното, когато умовете са изпълнени със 
злонамереност, извратени от завист, изгарящи от гняв, дишайки мъст, или накратко, 
така запалени от пламъка на спора, че в известна степен изоставят любовта, цялата 
защита, дори на най-справедливата кауза, неизбежно е нечестива. Защото трябва да 
бъде възприето като аксиома сред всички християни, че никоя жалба, колкото и 
справедлива да е, не може да бъде праведно отправена от човек, който няма такива 
любезни чувства към своя противник, като че ли спорният въпрос се разглежда и 
урежда приятелски. Някой вероятно може да се намеси тук и да каже, че такава 
умереност в съдебните спорове е толкова невъзможна да се намери, че всяка проява на 
такова нещо би била чудо. Признавам, че в тези времена е рядкост да срещнем пример 
на честен участник в съдебен процес; но самото нещо, ако не е омърсено от възхода на 
злото, не престава да бъде добро и чисто. Когато чуваме, че помощта на управителя е 
свят дар от Бога, трябва още повече да внимаваме да не я омърсяваме с нашите грешки. 

19. Против отхвърлянето на съдебните дела 

Нека онези, които изрично осъждат всякакви съдебни спорове, да знаят, че 
отхвърлят святата Божия наредба, която е един от тези дарове, които за чистите са 
чисти (Тит 1:15), освен наистина ако искат да обвинят Павел в престъпление, защото 
той отрече клеветите на своите обвинители, излагайки на показ тяхното коварство и 
нечестие (Деян. 24:12), и като се възползва от привилегиите си на римски гражданин 
(Деян. 16:37; 22:1, 25) на съда се позоваваше, когато е необходимо на своето право да 
се яви пред съда на Кесаря (Деян. 25:10-11). 

Н това няма нищо противно на забраната, която задължава всички християни да 
се въздържат от отмъщение, чувство, което ние гоним далеч от всички християнски 
съдилища (лев. 19:18; Мат. 5:39; Вт. 32:35; Рим. 12:19). Защото когато става въпрос за 
граждански иск, единствен действа правилно онзи човек, който с безвредна простота 
възлага своята защита на съдията като обществен защитник, без никаква мисъл да 
връща зло за зло (Рим. 12:17), което е чувството на мъст; или когато делото е от по-



сериозно естество, свързано с капитално престъпление, необходимият обвинител не е 
човекът, който идва в съда воден от чувство на мъст или омраза поради някаква лична 
вреда, а онзи, чиято единствена цел е да попречи на опитите на злия човек да навреди 
на общото благо. Но ако отмахнете отмъстителния ум, по никакъв начин не нарушавате 
тази заповед, която забранява християните да отмъщават. 

Но на тях не само им е забранено да жадуват мъст, но също им е заповядано да 
очакват ръката на Господа, Който обещава, че ще възмезди за угнетените и 
наскърбените. Но онези, които се позовават на управителя да помогне на тях или на 
други, очакват възмездието на небесния Съдия. Защото трябва да считаме, че 
възмездието от управителя не е човешко възмездие, а Божие, което според Павел Бог 
упражнява чрез човешко служение за наше добро (Рим. 13:4). 

20. Християнинът търпи обиди, но с добронамереност и справедливост 
защитава обществения интерес 

Също не се противим на думите на Христос, Който ни забранява да се противим 
на злото и добавя, „Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната 
буза, обърни му и другата. На този, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе 
ризата, остави му и горната дреха” (Мат. 5:39, 40). Той иска умовете на неговите 
последователи така да се гнусят от всяко нещо като отмъщение, че по-скоро да 
позволят повредата да се удвои, отколкото да имат желание да отмъстят за нея. Ние не 
се опитваме да ги разубедим от това търпение. Защото наистина християните са вид 
хора родени да издържат обиди и наранявания, и да бъдат изложени на нечестието, 
мошеничеството и присмеха на разюзданите, и не само това, и да търпят всички тези 
злини; тоест, така да са настроени в своето мислене, че като получат една обида, да са 
готови за друга, като не си обещават нищо друго през целия си живот освен вечно 
носене на кръста. В същото време трябва да вършат добро на онези, които ги нараняват, 
и да се молят за онези, които ги проклинат, и – това е тяхната победа – да се борят да 
победят злото чрез добро (Рим. 12:20, 21). Така оскърбявани, те няма да търсят око за 
око и зъб за зъб (както фарисеите учеха своите ученици да копнеят за възмездие), но 
както сме научени от Христос, ще позволяват тялото им да бъде наранявано и 
притежанията им злонамерено отнемани от тях, готови доброволно да прощават тези 
онеправдавания в мига, когато бъдат нанесени. 

Тази справедливост и въздържане, обаче, няма да им попречат, докато са с 
приятелски чувства към своите врагове, да използват помощта на управителя за 
запазването на техните притежания, или от ревност за общественото благо да изискват 
наказание за нечестивите и пакостните, за които знаят, че нищо няма да ги поправи 
освен смъртта. Всички тези предписания са правилно изложени от Августин като 
предназначени да подготвят праведния и благочестив човек търпеливо да понася 
злобата на онези, за които желае да станат добри, за да може по този начин да увеличи 
броя на добрите, а не да добави себе си към броя на лошите като подражава на тяхното 
нечестие. Нещо повече, не на работата, която се върши открито, а на нагласата на 
сърцето, която е вътре в човека, подобава повече търпението и добрата воля да бъдат 
запазени в тайните места в сърцето, и открито да се върши това, което виждаме, че е 
добро за онези, на които желаем доброто (August. Ep. 5: “Ad Marcell.). 

  



21. Павел осъжда препирливия дух, но не и съдебните спорове 

Обичайното възражение, че Павел общо осъжда всички съдебни дела (1 Кор. 
6:6), е лъжливо. От неговите думи лесно може да се разбере, че в църквата в Коринт е 
господствала страст за съдебни дела до такава степен, че са изложили Христовото 
Благовестие и вярата, която изповядват, на клеветите и подигравките на безбожните. 
Павел ги смъмря първо за това, че очернят Благовестието пред невярващите чрез 
невъздържаността на своите разногласия; и второ, че братя така воюват едни с други. 
Защото те са били толкова далеч от това да понасят онеправдаване от други, че дори 
алчно са ламтели за притежанията на другите и съзнателно са ги предизвиквали и 
ощетявали. Затова той критикува тази страст към съдебни дела, а не безусловно всички 
съдебни спорове. 

Той заявява, че е изцяло порок или слабост това, че те не желаят да се примирят 
със загубата на своите вещи, а се препират до бой с цел да ги запазят; с други думи, 
като вижда, че те така лесно се разяряват от всякаква загуба, и при всякакъв повод, 
колкото и незначителен да е, тичат на площада и в съда, той казва, че по този начин те 
показват, че са твърде гневливи и не са подготвени за търпение. Християните трябва 
винаги да са настроени по-скоро да се откажат от част от своето право, вместо да 
отиват в съда, от който едва ли могат да излязат без неспокоен ум, възпламенен от 
омраза към брата им. Но когато някой вижда, че без никаква загуба на любов може да 
защити своята собственост, липсата на която ще усеща болезнено, той по никакъв 
начин не нарушава тези думи на Павел, ако отиде в съда. Накратко, както казахме в 
началото, най-добрият съветник на всеки човек е любовта. Всяко нещо, с което се 
захващаме без любов, и всички спорове, които ни отвеждат далеч от любовта, 
безспорно са несправедливи и безбожни. 

(Дори на несправедливите управители се дължи покорство с уважение, 22-29) 
22. Почит 

Първо задължение на поданиците към своите управители е да имат най-почтено 
мнение за тяхното служение, като го признават за възложена от Бога власт, и поради 
това ги приемат и почитат като Божии служители и посланици. Защото ще намерите 
някои, които се показват много покорни към управителите, и не желаят да остават без 
управители, на които да се покоряват, защото знаят, че това е необходимо за 
общественото добро, и все пак възгледът, който тези хора имат за управителите, е, че те 
са неизбежно зло. Но Петър изисква нещо повече от нас, когато казва, „царя почитайте” 
(1 пет. 2:17); и Соломон, когато казва, „Сине мой, бой се от Господа и от царя” (Пр. 
24:21). Защото под думата „почит” първият има предвид искрено и открито уважение, а 
вторият, като свързва царя с Бога, показва, че той е облечен със свещена чест и 
достойнство. Имаме също забележителната заповед на Павел, „Покорявайте се не само 
поради гнева, но и поради съвестта” (Рим. 13:5). С това има предвид, че като се 
покоряват на князе и управители, поданиците трябва да бъдат водени не само от страх 
(като онези, които се покоряват на въоръжен враг, като виждат надвиснало възмездие, 
ако се съпротивяват), а защото покорството, което показват, се показва на самия бог, 
тъй като тяхната власт е от Бога. 

Говоря не за хора, като че ли маската на достойнството може да прикрие 
глупостта, подлостта, жестокостта или злото и престъпно поведение, и така да хваля 
порока като добродетел; а казвам, че самият пост заслужава почит и уважение, и че по 



отношение на тяхното служение онези, които управляват, трябва да бъдат почитани и 
уважавани. 

23. Покорство 

Второ следствие от това е, че трябва с готовност да доказваме нашето покорство 
към тях, било като се съобразяваме с постановления, или като плащаме данък, или като 
заемаме обществени постове и поемаме задължения свързани с общата отбрана, или 
като изпълняваме какви да е други заповеди. „Всеки човек,” казва Павел, „да се 
покорява на властите, които са над него. . . . Затова, който се противи на властта, 
противи се на Божията наредба” (Рим. 13:1, 2). Като пише на Тит, той казва, „Напомняй 
им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко 
добро дело” (Тит 3:1). Петър също казва, „Покорявайте се заради Господа на всяка 
човешка власт, било на царя, като върховен владетел, било на управителите, като 
пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците” (1 Пет. 
2:13-14). Нещо повече, за да засвидетелстват, че не просто симулират покорство, но се 
покоряват искрено и сърдечно, Павел добавя, че трябва да издигат пред Бога 
безопасността и благоденствието на онези, под които са поставени. „И тъй, увещавам,” 
казва той, „преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за 
всичките човеци, за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и 
спокоен живот в пълно благочестие и сериозност” (1 Тим. 2:1, 2). 

Нека никой човек не се заблуждава, тъй като не може да се противи на 
управителя без да се противи на Бога. Защото макар да изглежда, че може безнаказано 
да презира невъоръжения управител, Бог е въоръжен и видимо ще възмезди това 
презрение. 

Под това покорство обхващам въздържанието, което частните индивиди трябва 
да си налагат в обществото, като не се намесват в обществените дела, или безразсъдно 
престъпват властта на управителя, или си присвояват нещо, което е обществено. Ако е 
необходимо нещо в обществените наредби да се поправи, нека да не действат бунтовно, 
нито да се заемат с работа, в която не трябва да се намесват, а нека да я довеждат до 
знанието на управителя, на когото тя принадлежи. Искам да кажа, нека да не се 
осмеляват да я вършат преди да им е заповядано. Защото когато управителят даде 
заповед, те също стават облечени с обществена власт. Защото както според поговорката 
съветниците на управителя са негови очи и уши, така може уместно да се каже, че 
онези, които по негова заповед имат задача да управляват делата, са негови ръце. 

24. Дължим покорство и на несправедливия управител 

Но тъй като дотук описваме управител, който наистина е баща на своята страна, 
както е наречен, и (както поетът казва) е пастир на хората си, пазител на мира, 
надзорник на правосъдие, възмездител на невинност, правилно е да определим като луд 
човека, който не одобрява такава власт. 

И тъй като в почти всички векове виждаме, че някои князе, безгрижни относно 
всички свои задължения, на които трябва да бъдат изцяло предадени, живеят безгрижно 
в разкошна леност, а други, следвайки собствените си интереси, користно продават 
всякакви права, привилегии, присъди и закони; други ограбват парите на бедните и 
след това ги прахосват в безумно пилеене; други действат като обикновени разбойници, 



плячкосвайки къщи, изнасилвайки почтени жени и убивайки невинните; мнозина не 
могат да бъдат убедени да признаят такива хора за князе, чиято заповед, дори да е 
законна, те са задължени да изпълняват. 

Защото те не могат да видят в тях владетеля, чието достойнство и власт 
Писанието ни препоръчва, когато в това недостойно поведение и сред зверства толкова 
чужди не само на дълга на управителя, но също и на човешкия дълг въобще, те не 
виждат нито следа от онзи Божий служител, който е назначен да бъде похвала за 
добрите и страх за злите. И несъмнено, естественото чувство на човешкия ум винаги е 
също толкова да напада тираните с омраза и отвращение, колкото да гледа към 
справедливите царе с любов и страхопочитание. 

25. Нечестивият управител е Божие осъждение 

Но ако обърнем внимание на Божието Слово, то ще ни заведе по-далеч и ще ни 
направи да се покоряваме не само на властта на онези князе, които честно и вярно 
изпълняват своето задължение към нас, но и на всички князе, независимо как са 
станали такива, макар и задължението на князе да е последното нещо, което 
изпълняват. Защото макар Господ да заявява, че управител за защита на нашата 
безопасност е най-висшият дар на Неговото благоволение, и определя на самите 
управители тяхната съответна област на власт, Той в същото време заявява, че каквито 
и да са управителите, тяхната власт произтича от Него. Наистина, онези, които 
управляват за общественото добро, са истински примери и образци на голямо 
благоволение, докато онези, които господаруват несправедливо и тиранично, са 
издигнати от Бога за наказание на хората за тяхното нечестие. И все пак всички еднакво 
притежават онова свещено величие, с което Бог е облякъл законната власт. 

Няма да продължа нататък без да приведа някои отличаващи се стихове в този 
смисъл. Няма нужда да се трудим да доказваме, че нечестив цар е белег на Господния 
гняв, тъй като приемам, че никой няма да го отрече, и това е също толкова вярно за 
царя, колкото и за грабителя, който плячкосва собствеността ви, прелюбодееца, който 
осквернява леглото ви, и убиеца, който иска живота ви, тъй като всички такива 
бедствия са наредени в Писанието сред Божиите проклятия. 

Но нека се заеме да докажем по-подробно онова, което не се съвместява лесно с 
човешките възгледи, че ако е облечен в обществена власт, дори човек с най-лош 
характер, най-недостоен за всяка почит, получава тази знатна божествена власт, която 
Господ чрез Своето Слово е възложил на служителите на Своята справедливост и 
правосъдие, и че следователно, доколкото става въпрос за общественото покорство, 
такъв човек трябва да получава същата почит и уважение, както и най-добрите сред 
царете. 

26. Покорството към лошите царе е заповядано в Писанието 

И първо, бих искал читателят внимателно да обърна внимание на това Божие 
провидение, което не без причина толкова често ни е представяно в Писанието, и това 
специално действие на разпределяне на царства и поставяне на царе както Му е угодно. 
В Данаил се казва, „Той сменя времената и годините; сваля царе и поставя царе” (Дан. 
2:21, 37). И отново, „за да знаят живите, че Всевишният владее над царството на 
човеците, дава го комуто ще” (Дан. 4:17, 20). Подобни възгледи се срещат в цялото 



Писание, но изобилстват особено в пророческите книги. Добре е известно какъв цар 
беше Навуходоносор, който завзе Ерусалим. Той беше активен нашественик и 
опустошител на други страни. Но Господ заявява в Езекиил, че му е дал египетската 
земя като възнаграждение за опустошението, което е извършил. Данаил също му казва, 
„Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и 
слава; и където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, Той ги е дал 
в твоята ръка, и те е поставил господар над всички тях” (Дан. 2:37, 38). И отново, той 
казва на неговия син Валтасар, „Всевишният Бог даде на дядо ти Навуходоносор 
царство и величие, сила и чест; и поради величието, което му даде, всичките племена, 
народи, и езици трепереха и се бояха пред него” (Дан. 5:18, 19). Когато чуем, че царят е 
бил назначен от Бога, нека в същото време да си припомним онези Божии заповеди 
относно почитане и боязън от царя, и няма да имаме съмнение, че трябва да приемаме 
най-нечестивия тиранин като заемащ място, с което Господ го е почел. Когато Самуил 
заяви на народа на Израел, че ще страдат от царете си, каза: „Така ще постъпва царят, 
който ще се възцари над вас; ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си, 
и да му бъдат конници, и за да тичат пред колесниците му. И ще си ги назначава 
хилядници и петдесетници, и ще ги поставя да работят земята му, да жънат жетвата му, 
и да правят военните му оръжия и приборите за колесниците му. Ще взема и дъщерите 
ви за мироварици и готвачки и хлебарки. И ще взема по-добрите от нивите ви, лозята 
ви и маслините ви и ще ги дава на слугите си. Ще взема и десетъка от посевите ви и от 
лозята ви и ще ги дава на скопците си и на слугите си. И ще взема слугите ви, 
слугините ви, по-добрите момчета, и ослите ви и ще ги употребява в своите работи. Ще 
взема десетък от стадата ви; и вие ще му бъдете слуги” (1 Царе 8:11-17). Определено 
тези неща не са законни за царете, които Законът обучава прекрасно във всякакво 
въздържание; но е наречен справедливост по отношение на хората, защото те са 
задължение да се покоряват и не могат да се съпротивяват законно; като че ли Самуил 
каза: Колкото и царете да се отдават на тирания, не на вас принадлежи да я възпирате. 
Единственото нещо, което ви остава, е да получавате техните заповеди и да се 
покорявате на техните думи. 

27. Случаят с Навуходоносор в Еремия 27 

Но най-забележителният и впечатляващ текст е в Еремия. Макар да е доста 
дълъг, не съм несклонен да го цитирам, тъй като той най-ясно решава целия този 
въпрос. „Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, 
както човека и животните, които са по лицето на земята; и давам я на когото благоволя. 
И сега дадох всички тия земи в ръката на слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар; 
също и полските зверове дадох нему за да му слугуват. И всичките народи ще слугуват 
нему, на сина му и на внука му, докле дойде времето и на неговата земя; и тогава много 
народи и велики царе ще поробят и него. И оня народ или царство, което не би приело 
да слугува на тоя вавилонски цар Навуходоносор, и което не би приело да тури врата си 
под хомота на вавилонския цар, – Аз ще накажа оня народ, казва Господ, с нож, с глад 
и с мор, догдето го довърша чрез неговата ръка” (Ер. 27:5-8). Затова „Наведете 
вратовете си под хомота на вавилонския цар, и слугувайте нему и на людете му и ще 
живеете” (ст. 12). Виждаме колко голямо покорство Господ благоволи да изисква към 
този страшен и яростен тиранин, по никаква друга причина освен защото е цар. С други 
думи, Божието постановление го е поставило на престола на царството и му е 
позволило царство величие, което не може да бъде нарушено законно. Ако постоянно 
държим пред погледа и умовете си факта, че дори най-нечестивите царе са назначени 
чрез същата наредба, която постановява всяка царска власт, никога няма да задържаме 



в себе си бунтовната мисъл, че към царя трябва да се отнасяме както заслужава и че не 
сме задължени да действаме като добри поданици към онзи, който от своя страна не 
действа към нас като добър цар. 

28. Общи свидетелства от Писанието за святостта на царската личност 

Празно е да се възразява, че тази заповед е била дадена конкретно на 
израилтяните. Защото трябва да обърнем внимание на основанието, което Господ дава 
за нея: „Аз дадох на Навудоносор царството, затова слугувайте му и ще живеете” (Ер. 
27). Нека да не се съмняваме, че сме задължение да слугуваме на онзи, на когото е 
дадено царство. Когато Бог издигне някого до царска чест, Той заявява, че благоволи 
този човек да царува. В Писанието имаме общи заявления именно в този смисъл. 
Соломон казва, „От бунтовете на страната началниците й биват мнозина” (Пр. 28:2). 
Йов казва, „Разпасва пояса на царете, и опасва кръста им с въже” (Йов 12:18). След като 
това се признае, не ни остава нищо освен да слугуваме и да живеем. 

В Еремия има друга заповед, в която Господ заповядва на Своите хора следното: 
„търсете мира на града гдето ви направих да бъдете закарани пленници, и молете се за 
него Господу; понеже в неговия мир ще имате и вие мир” (Ер. 29:7). Тук на 
израилтяните, чиято собственост е ограбена, откъснати са от домовете си, отведени на 
заточение, хвърлени в нещастно робство, се заповядва да се молят за преуспяването на 
победителя, не както на друго място ни се заповядва да се молим за онези, които ни 
гонят, а за да може неговото царство да се запази в безопасност и спокойствие, за да 
могат и те да живеят безопасно под неговата власт. Така Давид, когато стана цар по 
Божия избор и беше помазан със свято помазание, макар да беше непрестанно и 
несправедливо нападан от Саул, смяташе за свещен живота на онзи, който искаше 
неговия живот, защото Господ го беше облякъл с царска чест. „Да ми не даде Господ да 
сторя това на господаря си, Господния помазаник, да дигна ръка против него; защото е 
Господният помазаник. . . . Но аз те пожалих, защото рекох: Не ща да дигна ръка 
против господаря си, защото е Господният помазаник” (1 Царе 24:6, 11). И отново: 
„Кой може да дигне ръка против Господния помазаник и да бъде невинен? . . . Бъди 
уверен, както си в живота на Господа, че Господ ще го порази; или денят му ще дойде, 
и ще умре; или ще влезе в сражение и ще загине. Да ми не даде Господ да дигна ръка 
против Господния помазаник!” (1 Царе 26:9-11). 

29. Работа на Бога е да защитава правото, а не на поданиците 

Ние дължим това чувство на страхопочитание и дори на уважение към всички 
наши управители, каквито и да са техните характери. Повтарям това често, за да се 
научим да гледаме не на самите хора, а да смятаме за достатъчно това, че чрез 
Господната воля те държат пост, върху който е отпечатано ненарушимо величие. 

Но управителите, ще кажете, също имат задължения към хората под тях. Вече 
признах това. Но ако от това заключавате, че трябва да се показва покорство 
единствено на справедливите управители, това е нелепа логика. Мъжете също имат 
задължения към своите жени, и децата към своите родители. Ако мъжете и родителите 
пренебрегват своите задължения; ако мъжете се отнасят оскърбително към жените, 
които са задължение да обичат (Еф. 5:25) и да жалят като по-слаби съдове (1 Пет. 3:7); 
дали децата ще бъдат по-малко задължени към своите родители, и жените към своите 
мъже? Тяхното задължение е дори към лошите и немарливите. 



Нещо повече, тъй като дълг на всички е не да гледат зад себе си, тоест не да се 
взират в задълженията един на друг, а всеки да работи в собствените си задължения, 
това трябва особено да се изявява в онези, които са поставени под властта на други 
хора. Следователно, ако сме жестоко измъчвани от дивак, ако сме алчно ограбвани и 
алчен и разпуснат човек, ако сме пренебрегвани от ленивец, накратко, ако сме гонени 
заради правдата от безбожен и богохулен княз, нека първо да си припомним нашите 
грешки, които несъмнено Господ наказва с такъв бич. По този начин смирението ще 
обуздае нашето нетърпение. И нека да разсъдим, че не на нас принадлежи да лекуваме 
тези злини, и всичко, което ни остава, е да призоваваме помощта от Господа, в Чиято 
ръка са сърцата на царете и наклоняването на царствата (Пр. 21:1). „Бог стои в Божия 
събор, съди всред боговете” (Пс. 82:1). Пред Неговото лице ще паднат и ще бъдат 
смазани всички царе земни съдии, които не са целунали Неговия Помазаник, които са 
налагали несправедливи закони да потискат бедния в съда и обръщат делото на 
смирения, да ограбват вдовиците и сираците (Ис. 10:1-2). 

(Законните управители, обаче, трябва да възпират тиранията на царете; 
покорството към Бога идва първо, 30-31) 
30. Когато Бог се намесва, това понякога става чрез неволни изпълнители 

В това се изявяват чудно Божията доброта, сила и провидение. Той понякога 
издига изявени възмездители сред Своите собствени слуги и им дава Своята заповед да 
наказват проклетата тирания и избавят Неговите хора от бедствие, когато са 
несправедливо потискани; друг път за Своите цели използва гнева на хора, които имат 
други мисли и други цели. Така чрез Мойсей освободи Своите хора Израил от 
тиранията на Фараона; чрез Готониил от насилието на сирийския цар Хусанрисатаим; и 
от друго робство чрез други царе или съдии. Така укроти гордостта на Тир чрез 
египтяните; надменността на египтяните чрез асирийците; яростта на асирийците чрез 
халдейците; самонадеяността на Вавилон чрез мидите и персите – като Кир преди това 
покори мидите – и обузда и наказа неблагодарността на царете на Юда и Израел и 
тяхната упоритост след цялата Негова доброта, веднъж чрез асирийците, друг път чрез 
вавилонците. Но всички тези неща не бяха направени по един и същ начин. 

Тъй като първата група освободители бяха издигнати чрез Божието законно 
призвание да изпълнят такива дела, когато вдигаха оръжие против царе, те въобще не 
нарушаваха онова величие, с което царете са облечени по Божия заповед, но въоръжени 
от небето те с по-голяма власт обуздаваха по-малка власт, точно както царете могат 
законно да наказват своите наместници. Втората група, макар да бяха насочвани от 
Божията ръка, според както Му е угодно, и вършеха Неговото дело без да го знаят, 
нямаха нищо друго освен зло в помислите си. 

31. Законови защитници на свободата на хората 

Но каквото и да е мисленето на самите хора за техните действия, Господ чрез 
тях извършва Своето дело, строшава кървавите жезли на дръзките царе и събаря 
тяхното нетърпимо господство. Тека князете да чуят и да се боят; но нека и ние в 
същото време да се пазим най-внимателно да не презираме или нарушаваме почетната 
и величествена власт на владетелите, която Бог е узаконил с най-сигурни 
постановления, дори когато облечените в нея са най-недостойни за нея, и доколкото 
могат я замърсяват със своето нечестие. Макар че Господ нанася възмездие върху 



необузданото господство, нека от това да не предполагаме, че възмездието е възложено 
на нас, след като не ни е дадена друга заповед освен да се покоряваме и да страдаме. 

Говоря само за частните индивиди. Защото когато бъдат назначени народни 
управители да обуздават тиранията на царете (както ефорите, които контролираха 
царете при спартанците, или народните трибуни спрямо консулите сред римляните, или 
демархите спрямо сената сред атиняните; и вероятно има нещо подобно на това във 
властта упражнявана от трите съсловия, когато се събират на своите сесии). Толкова 
съм далеч от това да забранявам на тези хора официално да възпират неприличната 
разпуснатост на царете, че ако те си затварят очите, когато царете тиранизират и 
оскърбяват по-смирените от народа, твърдя, че тяхното лицемерие е пълно с нечестиво 
клетвопрестъпничество, защото те вероломно предават свободата на хората, когато 
знаят, че според Божията наредба са назначени да й бъдат пазители. 

32. Покорството към човека не трябва да става непокорство към Бога 

Но в това покорство, което ние смятаме за дължимо към заповедите на 
управителите, винаги трябва да правим изключението, и дори да бъдем особено 
внимателни то да не стане несъвместимо с покорството към Онзи, на Когото трябва да 
са подчинени желанията на всички царе, пред Чиито постановления трябва да 
отстъпват техните заповеди, пред Чието величие трябва да се свеждат техните жезли. И 
наистина, колко нелепо би било в угаждането на хора да нанесем оскърбление на Онзи, 
заради Когото се покоряваме на хората! Затова Господ е Цар на царете. Когато отвори 
Своята свята уста, трябва да слушаме единствено Него, преди всичко друго и над 
всичко друго. Ние сме подчинени на хората, които ни управляват, но подчинени 
единствено в Господа. Ако те заповядват нещо против Него, нека да не му обръщаме ни 
най-малко внимание, нито да се влияем от цялото достойнство, което те притежават 
като управители – достойнство, на което не се нанася никаква вреда, ако бъде 
подчинено на специалната и наистина върховна власт на Бога. На това основание 
Данаил отрича, че е съгрешил в нещо против царя, когато отказва да се покори на 
неговата безбожна заповед (Дан. 6:22), защото царят е прекрачил ограниченията си и е 
ощетил не само хората, но като вдига рога си против Бога, на практика отменя своята 
собствена власт. От друга страна израилтяните биват осъдени за това, че с твърде 
голяма готовност се покоряват на нечестивите заповеди на царя. Защото когато 
Еровоам направи златното теле, те забравиха Божия храм и в покорство към Еровоам се 
втурнаха към нови суеверия (3 Царе 12:28). Със същата готовност потомството се 
покланяше пред заповедите на своите царе. Заради това бяха сурово порицани от 
пророка (Осия 5:11). Дотолкова сме далеч от това да отдаваме хвала за смирение на 
онова лицемерие, чрез което дворцовите ласкатели се покриват и заблуждават 
простите, когато отричат законността на непокорство към коя да заповед наложена от 
техните царе, като че ли Господ се е отказал от собствените Си права в полза на 
смъртните, като ги е назначил да владеят над своите събратя, или като че ли земната 
власт бива намалявана ако бъде подчинена на своя Източник, пред Когото дори 
небесните началства треперят като смирени молители. Знам за пряката заплаха, на 
която поданиците излагат себе си поради тази твърдост, тъй като царете негодуват най-
много когато бъдат порицавани. Както Соломон казва, „Яростта на царя е вестителка на 
смърт” (Пр. 16:14). Но тъй като Петър, един от небесните вестители, оповести 
постановлението, „Трябва да се покоряваме на Бога, а не на хората” (Деян. 5:29), нека 
да се утешаваме с мисълта, че когато издържаме всичко, вместо да се отвърнем от 
благочестието, ние показваме покорството, което Господ изисква. И за да не би 



смелостта да ни напусне, Павел ни насърчава с допълнителни съображения (1 Кор. 
7:23), че сме изкупени от Христос на голямата цена, която нашето изкуплението Му 
струва, не за да отдаваме робско покорство на извратените страсти на хората, още по-
малко да почитаме тяхното безбожие. 

Край на Институтите. 

С Л А В А   Д А   Б Ъ Д Е   Н А   Б О Г А ! 
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