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ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЪПРОС. 
ЗА МОЛИТВАТА ХРИСТОВА 
 

 Идва ред да говорим за молитвата Христова. 

 Във връзка с нея се пита за четири неща: 

 Първо, дали на Христа подобава да се моли. 

 Второ, дали това му подобава с оглед на сетивността му. 

 Трето, дали му подобава да се моли за себе си или единствено за другите. 

 Четвърто, дали всяка негова молитва е била чута. 

 

 

Раздел 1. Дали на Христа подобава да се моли1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на Христа не подобава да се моли. 

 1. Наистина, според Дамаскин2

 2. Освен това няма защо да измолваш нещо, за което със сигурност знаеш, че ще 

стане: както не се молим слънцето да изгрее утре. Така и няма защо да се молиш за 

онова, за което със сигурност знаеш, че няма да се случи. Ала Христос е знаел всичко, 

което предстои да стане. Следователно не му е подобавало да измолва каквото и да 

било. 

 „молитвата е изпросване на подобаващото от 

Бога”. Ала доколкото Христос е можел да стори всичко, изглежда неподобаващо за 

него да изпросва каквото и да било от другиго. Следователно на Христа очевидно не 

подобава да се моли. 

 3. Освен това на споменатото място в трета книга Дамаскин отбелязва, че 

„молитвата е въздигане на интелекта към Бога”. Само че интелектът на Христа не е 

имало нужда да се издига към Бога: понеже винаги е бил свързан с него не само според 

ипостасното съединение, ами и според блаженото наслаждение. Следователно на 

Христа не е подобавало да се моли. 

 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.13 a.4 ad 3; q.43 a.2 ad 2; Sent., III d.27 a.3; IV d.15 q.4 a.6; In Boet. De Trinitate, q.3 a.4; In 
Io., XI lect.6. 
2 De fide orth., III 24. 
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 Противно на това е обаче реченото у Лука, 6:12: „През ония дни той възлезе на 

планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.” 

 

 Отговарям с думите, че – както беше казано във втората част на това съчинение 

– молитвата е израз на желанието ни пред Бога, та той да го изпълни. Така че, ако у 

Христа би имало една само воля, именно божествената, не би му подобавало да се 

моли: понеже божествената воля сама извършва онова, което желае, съгласно реченото 

в Псалома, 134:6: „Господ върши всичко, що иска.” Но тъй като в Христа има и 

божествена, и човешка воля; и тъй като човешката воля не е в състояние сама да 

изпълни желаното от нея, ами се осланя на божествената сила: на Христа подобава да 

се моли тъкмо доколкото е човек и има човешка воля. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос е можел да 

осъществи всичко желано от него, доколкото е Бог, не обаче и доколкото е човек: 

понеже като човек той не е бил всесилен, както беше установено по-горе. При все това, 

бидейки едновременно Бог и човек, той пожелал да отправи молитва към Отца, не 

защото той самият е безсилен, ами за наше поучение. Първо, за да покаже, че той 

самият е от Отца. Поради което заявява у Иоана, 11:42: „Това”, сиреч думите на 

молитвата, „казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.” 

И Иларий пояснява в десета книга на „За Троицата”3: „Не е имало нужда да проси 

каквото и да било: но се молел заради нас, та да не би да не узнаем Сина.” Второ, за да 

ни даде пример. Поради което и Амвросий пише в коментара си върху Лука, 6:124: „Не 

надавай ухо на подвеждащите слова, които ще те накарат да смяташ, че Синът Божи се 

молил в безсилието си да се изпълни онова, което той сам не можел да стори. С 

примера си самият създател на всяко могъщество и учител на всяко послушание ни 

увещава за добродетелност.” И Августин казва в коментара си върху Иоана, 17:15

 На второто трябва да се отговори, че сред останалите неща, за които е знаел, че 

ще се случат, Христос е знаел, че някои ще се случат в резултат на молитвата му. В 

този смисъл е подобавало да ги иска от Бога. 

: „Ако 

е трябвало, Господ би могъл да се помоли мълчаливо на Отца като негов слуга. Само че 

той пожелал да представи себе си като молител, за да ни покаже, че е наш учител.” 

                                                 
3 De Trinitate, X 71. 
4 In Lc., 5. 
5 In Io., tr.104. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че възхождането е движение към нещо, 

което стои по-горе. Но, както е казано в трета книга на „За душата”6

 

, движението се 

схваща по два начина. Първо, в собствения смисъл на думата, сиреч като прехождане 

от възможност в действителност, доколкото е „действие на несъвършеното”. Така да 

възхожда подобава на онова, което е горе във възможност, но не и в действителност. В 

този смисъл, както отбелязва Дамаскин на споменатото място в трета книга, 

„човешкият интелект на Христа няма нужда да се въздига към Бога: понеже е винаги 

съединен с Бога, както според личностното битие, така и според блаженото 

умосъзерцание”. В друг смисъл движението е „действие на съвършеното”: както 

движение биват наричани мисленето и сетивното възприемане. В този смисъл 

интелектът на Христа винаги възхожда към Бога: понеже винаги го съзерцава като 

стоящ по-горе от него. 

 

Раздел 2. Дали на Христа подобава да се моли съобразно неговата 

сетивност7

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че на Христа подобава да се моли 

съобразно сетивността му. 

 1. Наистина, в Псалома, 83:3, от името на Христа е речено: „Сърцето ми и плътта 

ми с възторг се стремят към живия Бог.” Но сетивността представлява плътско 

влечение. Следователно сетивността на Христа е можела да се въздига възторжено, 

съответно молитвено към живия Бог. 

 2. Освен това моли се очевидно именно онзи, който желае онова, за което се 

моли. А Христос се молил за нещо, което желае сетивността, именно да го отмине тази 

чаша, както е казано у Матея, 26:39. Следователно се е молила сетивността на Христа. 

 3. Освен това по-значимо е единението с Бога по лице, нежели възхождането 

към Бога в молитва. Но сетивността е била приета от Бога в единството на личността: 

също както и всяка част на човешката природа. Следователно още повече е можела да 

се възвиси към Бога в молитва. 

 

                                                 
6 Aristoteles, De anima, III 7, 431a6; Thomas Aquinas, lect.12. 
7 Cf. Sent., III d.17 a.3; Compend. theol., 233. 
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 Противно на това е обаче казаното в Посланието до филипяните, 2:7, а именно, 

че съобразно природата, която приел, Божият Син „се уподоби на човеци”. Ала 

останалите човеци не се молят съобразно сетивността си. Следователно и Христос не го 

прави. 

 

 Отговарям с думите, че молитвата съобразно сетивността може да се схваща по 

два начина. От една страна в смисъл, че молитвата е сетивно действие. По този начин 

Христос не се е молил съобразно сетивността си. Понеже сетивността му е от същата 

природа и вид, както в нас. В нас обаче тя няма как да се моли, и то поради две 

причини. Първо, понеже сетивното движение не е в състояние да надхвърли 

сетивността, поради което не може да се въздигне към Бога, което се иска за молитвата. 

Второ, понеже молитвата предполага някаква наредба, доколкото човек пожелава нещо, 

което Бог трябва да изпълни: а това прави единствен разумът. Ето защо молитвата е 

разумно действие: както беше установено във втората част на настоящото съчинение. 

 От друга страна за молитва съобразно сетивността може да се говори в смисъл, 

че, молейки се Богу, разумът пожелава нещо, намиращо се в сетивното влечение. В 

този смисъл Христос се е молил съобразно сетивността си: доколкото молитвата му 

дава израз на сетивно преживяване и се застъпва, така да се каже, за сетивността. Това 

става, за да бъдем поучени за три неща. Първо, за да ни бъде показано, че Божият Син е 

приел истинската човешка природа с всичките й естествени преживявания. Второ, за да 

ни бъде показано, че съобразно естествените му преживявания на човека е позволено да 

пожелава нещо, което Бог не желае. Трето, за да ни бъде показано, че човек трябва да 

подчинява своите преживявания на божествената воля. Затова Августин казва в 

„Енхиридион”8

 

: „Така човекът Христос дава израз на частната човешка воля, когато 

казва: „Нека ме отмине тая чаша”. Защото такава била човешката воля, желаеща нещо 

присъщо за нея и частно. Но тъй като желае да е праведен човек, устремен към Бога, 

добавя: „обаче не както Аз искам, а както Ти”: все едно казва: Виж себе си в мен: 

понеже ти може да искаш нещо за себе си, макар Бог да желае друго.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че плътта се стреми с 

възторг към живия Бог, само че не с плътското действие на възлизането към Бога, ами 

                                                 
8 Cf. Enarr. in Ps., II 1. 
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защото сърцето въздействува върху плътта, доколкото сетивното влечение следва 

движението на разумното такова. 

 На второто трябва да се отговори, че, макар плътта да желаела онова, за което 

се молел разумът, измолвала го е все пак не сетивността, ами разумът, както беше 

казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че единението в личността е съобразно 

личностното битие, което се отнася към всяка част на човешката природа. А 

молитвеното възхождане е чрез действие, присъщо единствено на разума, както беше 

казано. Така че аргументът не се отнася до едно и също. 

 

 

Раздел 3. Дали на Христа е подобавало да се моли за себе си9

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че на Христа не е подобавало да се 

моли за себе си. 

 1. Наистина, на споменатото място в десета книга на „За Троицата” Иларий 

отбелязва: „Понеже молитвените слова не са от полза за него самия, той говорел заради 

укрепването на нашата вяра.” Така че, както изглежда, Христос се е молил не за себе 

си, ами за нас. 

 2. Освен това всеки се моли единствено за онова, което желае: понеже, както 

беше казано, молитвата е даване израз на желанието, което следва да изпълни Бог. Ала 

Христос е искал да изстрада онова, което е изстрадал: понеже Августин казва в 

двадесет и шеста книга на „Против Фауст”10

 3. Освен това Киприан казва в „За Господнята молитва”

: „Човек често неволно се натъжава; 

неволно заспива; неволно огладнява или ожаднява. Той обаче”, сиреч Христос, „всичко 

е правил, защото го е желаел.” Следователно не му е подобавало да се моли за себе си. 
11

 

: „Учителят на мира и 

единството не е искал да се моли отделно и частно, та да не би онзи, който се моли, да 

се моли само за себе си.” А Христос сам изпълнявал това, на което учел: съгласно 

реченото в Деяния на апостолите, 1:1: „Иисус начена да върши и учи.” Следователно 

Христос никога не се е молил само за себе си. 

                                                 
9 Cf. Sent., III d.17 a.3. 
10 Contra Faustum, XXVI 8. 
11 De oratione dominica, 8. 
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 Противно на това е обаче, дето сам Господ казва в молитвата си у Иоана, 17:1: 

„Прослави Сина Си.” 

 

 Отговарям с думите, че Христос се е молил за себе си по два начина. Първо, 

давайки израз на сетивното си преживяване, както беше казано по-горе; или просто на 

волята си, схващана като природа; когато се молел например да го отмине чашата на 

страданието, както е според Матея, 26:39. Второ, давайки израз на преживяването на 

размишляващата воля, мислена като разум; когато измолвал например славата на 

възкресението, както е според Иоана, 17:1. И това е напълно основателно. Защото, 

както беше упоменато, Христос пожелал чрез молитвата си към Отца да ни даде 

пример, как да се молим; а и за да покаже, че неговият Отец е създателят, от който 

извечно е произлязъл съобразно божествената си природа, а съобразно човешката си 

природа пак от него има всяко благо в себе си. Само че в човешката си природа той 

имал вече получени от Отца блага, а други, които още не притежавал, но трябвало да 

придобие, очаквал от него. Затова той благодарял на Отца за вече приетите в човешката 

природа блага, признавайки именно него за техен създател, както се вижда от реченото 

у Матея, 26:27, и Иоана, 11:41; а, отново за да го признае за създател, молитвено искал 

от него онези, които все още ги нямало в човешката му природа, именно телесната 

слава и други подобни. С това ни е дал пример да благодарим за вече получените от нас 

дарове, а за все още непридобитите да се молим. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Иларий има предвид 

гласната молитва: която му е била нужна не за него самия, ами заради нас. Затова и се 

изразява показателно, че „молитвените слова не са от полза за него самия”. Защото ако 

според Псалома, 9:38, „Господ чува желанието на смирените”, то още повече пред Отца 

сила има молитвата на Христа. Затова и сам той е рекъл у Иоана, 11:42: „Аз и знаех, че 

Ти винаги Ме слушаш; но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че 

Ти си Ме пратил.” 

 На второто трябва да се отговори, че по онова време Христос е искал да 

изтърпи онова, което е изтърпял; но не по-малко е искал след страданието да придобие 

телесната слава, която все още нямал. Тази именно слава той очаквал от Отца като неин 

създател. Затова и е подобавало да я поиска от него. 

 На третото пък следва да се отвърне, че самата слава, която Христос измолвал 

за себе си, била свързана със спасението на останалите: съгласно реченото в 
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Посланието до римляните, 4:25: „Възкръсна за наше оправдание.” Затова отправената 

за него самия молитва в някакъв смисъл била и за другите. Както и когато човек моли 

Бога за някое благо, та да го употреби за полза на другите, той се моли не само за себе 

си, ами и за тях. 

 

 

Раздел 4. Дали Христовата молитва винаги е била чувана 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовата молитва не 

винаги е била чувана. 

 1. Наистина, той се помолил да го отмине чашата на страданието, както е писано 

у Матея, 26:39; а тя не го е отминала. Оказва се, следователно, че не всяка негова 

молитва е била чута. 

 2. Освен това той се молил да бъде простен грехът на разпналите го, както се 

вижда от казаното у Лука, 23:34. Но не на всички тях грехът бил опростен: понеже 

иудеите били наказани за прегрешението им. Следователно, както излиза, не всяка 

негова молитва е била чута. 

 3. Освен това Господ се молел за тези, които щели да повярват в него по думите 

на апостолите, да бъдат всички едно и да достигнат до него (Иоан, 17:20 сл.). Но не 

всички достигнали дотам. Следователно не всяка негова молитва е чута.  

 4. Освен това в Псалома, 21:3, от името на Христа е речено: „Викам денем – и Ти 

не чуваш.” Следователно не всяка негова молитва е чута. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до евреите, 5:7: 

„Със силен вик и сълзи отправи молби, и биде чут поради благоговението Си.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, молитвата е в някакъв смисъл 

тълкувателка на човешката воля. Следователно бива чута молитвата на оногова, чиято 

воля бъде изпълнена. В безусловен смисъл обаче човешката воля е волята на разума: 

защото безусловно пожелаваме онова, когато пожелаваме след разумно размишление. 

А онова, което пожелаваме съобразно движението на сетивността или съобразно това 

на простата воля, схващана като природа, пожелаваме не безусловно, ами в някакво 

отношение: именно ако нещо не се изпречва на пътя на пожеланото след разумно 
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размишление. Затова тази воля по-скоро следва да бъде наречена „смътно желание” 

(velleitas), нежели безусловна воля: понеже човек пожелава дадено нещо, ако няма 

пречка за него. 

 Съобразно разумната си воля Христос не е желаел нищо различно от онова, 

което, както е знаел, Бог желае. Затова безусловната воля на Христа, включително 

човешката, е била изпълнена, тъй като била същата като Божията: и следователно всяка 

негова молитва е била чута. Защото и молитвите на останалите люде биват изпълнени 

тогава, когато съвпадат с пожеланото от Бога: съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 8:27: „Оня, Който изпитва сърцата, знае”, сиреч одобрява, „мисълта на 

Духа”, сиреч онова, което поражда желанието у светците: „понеже Тоя по волята на 

Бога”, сиреч също както е според божествената воля, „ходатайствува за светиите.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че молбата да бъде 

отминат от чашата се тълкува по различен начин от светите мъже. Така Иларий казва 

по повод на споменатото място у Матея: „Когато моли да бъде отминат, той моли не 

нему да бъде спестено това, ами и другите да споделят това с него. Значи той се моли за 

онези, които ще страдат след него; така че смисълът е следният: Както аз изпивам 

чашата на страданието, да я изпият и другите, без да губят надежда и вяра, без да 

изпитват сетивна болка, без да се боят от смъртта.” Според Иероним пък е така: „Той 

не случайно говори за тъкмо тази чаша, именно на иудейския народ, който не може да 

бъде извинен заради незнание, когато ме погубва, понеже нему са дадени законът и 

пророчествата, които ме възвестяват.” Според Дионисий Александрийски: „Когато 

изрича: „да ме отмине тая чаша”, той няма предвид да не му бъде поднесена, понеже 

ако това бъде сторено, няма да го понесе. Ами доколкото това, което прехожда, не е 

нито неуязвимо, нито пребиваващо, Спасителят настоява лесно да бъде пропъдено 

връхлитащото то изкушение.” Според Августин, Ориген и Хризостом пък той искал 

„като човек”, с естественото желание да не умира. Така, независимо дали думите му се 

разбират в смисъл, че искал другите мъченици да последват страданията му, както 

твърди Иларий; или страхът от изпиването на чашата да не го измъчва; или смъртта да 

не го грабне: във всички случай онова, за което се молел, било изпълнено. Ако обаче се 

разбира в смисъл, че искал да не изпие чашата на страданието и смъртта, или да не я 

изпие от иудеите: това, за което се молел, не станало, понеже основанието да моли за 

това не е за да бъде то изпълнено; ами за да ни поучи, Христос пожелал да ни покаже 

естествената си воля и сетивните подтици, които имал като човек. 
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 На второто трябва да се отговори, че Господ не се е молел за всички разпнали 

го, както не и за всички, които ще повярват в него: ами единствено за онези, които са 

предопределени да го последват във вечния живот. 

 Оттук става ясен отговорът на третото възражение. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че думите: „Викам – и Ти не чуваш”, 

следва да се разбират като отнасящи се до сетивното преживяване, което отбягва 

смъртта. Но той бива чуван, що се отнася до разумното преживяване, както беше 

казано.  
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