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ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА КРЪЩЕНИЕТО НА ХРИСТА 
 

 Следва да разгледаме кръщението на Христа. 

 Във връзка с него се поставят осем въпроса: 

Първо, дали Христос е трябвало да бъде кръстен.  

Второ, дали е трябвало да бъде кръстен с Иоановото кръщение. 

Трето, за времето на кръщението. 

Четвърто, за мястото. 

Пето, за това, дето му се отворили небесата. 

Шесто, за Светия Дух, явил се във вид на гълъб. 

Седмо, дали въпросният гълъб бил истинско живо същество. 

Осмо, за гласа на Отцовото свидетелство. 

 

 

Раздел 1. Дали е подобавало Христос да бъде кръстен1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не е подобавало Христос да бъде кръстен. 

 1. Наистина, кръщаването е пречистване. Само че Христос, в който не е имало 

никаква нечистота, нямало защо да се пречиства. Следователно Христос очевидно не е 

бивало да бъде кръстен. 

 2. Освен това Христос приел обрязването, за да изпълни закона. А кръщението 

не се отнася до закона. Следователно той не е трябвало да бъде кръстен. 

 3. Освен това първото задвижващо в даден род не се движи със същото 

движение: както например небето, което е първото, причиняващо изменение, само е 

неизменно. Ала Христос е първият кръстител: съгласно реченото у Иоана, 1:33: „Над 

Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава.” 

Следователно Христос не е бивало да бъде кръстен. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Матея, 3:13, а именно, че „Иисус дохожда 

от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него”. 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.7 q.3 a.2; In Mt., III. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХХІХ. За кръщението на Христа 

2 

 

http://philosophymedieval.org/  

 

 Отговарям с думите, че Христос е подобавало да бъде кръстен. Първо, защото, 

както заявява Амвросий в коментара си върху Лука2, „Господ бил кръстен, не защото 

искал да се пречисти, ами за да пречисти водата, та пречистените чрез плътта на 

Христа, която не знае греха, да придобият силата на кръщението”: както и „за да остави 

осветена водата за онези, които по-сетне трябвало да се кръстят”, както допълва 

Хризостом.3 Второ, защото, пак според Хризостом,  „макар Христос да не бил грешник, 

той все пак приел грешна и подобна на плътта на греха природа. Затова, макар и да 

нямал нужда за себе си от кръщение, то било нужно на плътската природа на 

останалите.” И, както отбелязва Григорий от Назианс4, „Христос бил кръстен, за да 

потопи във водата целия стар Адам”. Трето, той пожелал да се кръсти, както твърди 

Августин в една своя проповед5

 

, „защото искал да стори онова, което задължавал да 

сторят всички.” Това Христос и сам казва у Матея, 3:15: „Нам подобава да изпълним 

всяка правда.” Защото по думите на Амвросий на споменатото място в коментара върху 

Лука „тази е правдата, сам да сториш това, което искаш да правят другите, и да ги 

окуражиш за това със собствения си пример”. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос бил кръстен 

не за да се пречисти, ами за да пречисти другите, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че Христос е трябвало не само да изпълни 

предписанията на стария закон, ами и да начене новия. Затова пожелал не само да бъде 

обрязан, ами и кръстен. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос пръв кръщавал духовно. А 

така сам той не е кръстен: ами само с вода. 

 

 

Раздел 2. Дали Христос е следвало да бъде кръстен с Иоановото 

кръщение6

 

 

                                                 
2 In Lc., II. 
3 Op. imperf. in Mt., hom.4. 
4 Oratio 39. 
5 Serm. suppos., CXXXVI. – cf. Ambrosius, Serm. de temp., 12.  
6 Cf. Sent., IV d.2 q.2 a.3; In Mt., III. 
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 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е следвало да бъде 

кръстен с Иоановото кръщение. 

 1. Наистина, Иоановото кръщение е „покайно кръщение”. Само че Христос 

нямало защо да се покайва: понеже нямал никакъв грях. Следователно той очевидно не 

е трябвало да бъде кръстен с Иоановото кръщение. 

 2. Освен това Иоановото кръщение, по думите на Хризостом7

 3. Освен това всяко най-добро нещо в сферата на човешкото следва да бъде 

приписано на Христа. Но Иоановото кръщение не заема най-високото място сред 

кръщенията. Следователно на Христа не подобава да бъде кръстен с Иоановото 

кръщение. 

, „е по средата 

между иудейското и Христовото кръщение”. А „средното приема в себе си природата 

на крайните”. Та щом Христос не е бил кръстен нито с иудейското, нито със 

собственото си кръщение, на същото основание той не би трябвало да е кръстен и с 

Иоановото. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Матея, 3:13, а именно, че „Иисус дохожда  

на Иордан, за да се кръсти от Иоана”. 

 

 Отговарям с думите, че, както заявява Августин в коментара си върху Иоан8, 

„кръстеният Господ не кръщавал с кръщението, с което бил кръстен”. Та щом той 

кръщавал със собствено кръщение, излиза, че бил кръстен не със своето, ами с 

Иоановото кръщение. И това било подобаващо най-напред с оглед особеността на 

кръщението на Иоана, който кръщавал не с Дух, ами с вода (Мат., 3:11). Христос, 

прочее, нямал нужда от духовно кръщение, тъй като още когато бил заченат се 

изпълнил с благодатта на Светия Дух, както проличава от казаното. Това е аргументът 

на Хризостом. На второ място според Беда9

 

 той бил кръстен с Иоановото кръщение, „за 

да го препотвърди чрез собственото си такова”. На трето място, по думите на Григорий 

от Назианс на посоченото място, „Иисус пристъпил към Иоановото кръщение, за да 

освети кръщението”. 

                                                 
7 Hom. De bapt. Christi, 3. 
8 In Io., tr.13. 
9 In Mc., I. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както беше отбелязано 

по-горе, Христос пожелал да се кръсти, та с примера си да ни подтикне и ние да го 

сторим. И за да бъде по-въздействуващо наставлението му, пожелал да приеме 

кръщение, от което всъщност нямал нужда, за да подтикне людете към кръщението, от 

което те се нуждаели. Поради което Амвросий заявява на споменатото място в 

коментара си върху Лука: „Нека никой не бяга от умивалника на благодатта, след като 

сам Христос не побягнал от този на покаянието.” 

 На второто трябва да се отговори, че приписаното от закона кръщение на 

иудеите е само образно; докато Иоановото кръщение в някакъв смисъл било и реално, 

доколкото подтиквало людете да се въздържат от пороците; а пък Христовото 

кръщение има силата да пречиства от греха и да принася благодат. А сам Христос 

нямал нужда нито от опрощение на греховете, каквито в него не е имало; нито от 

придобиване на благодат, с каквато бил пълен. При това, доколкото е „истина” (Иоан, 

14:6), нему не подобава това, което се съдържа единствено в образа. Затова по-

подходящо било да се кръсти със средно кръщение, нежели с някое от крайните. 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръщението е някакъв духовен лек. А 

колкото дадено нещо е по-съвършено, толкова от по-малък лек се нуждае. Ето защо, 

доколкото Христос е всесъвършен, подобавало е да не се кръщава с най-съвършеното 

кръщение: също както здравият няма нужда от действено лекарство. 

 

 

Раздел 3. Дали Христос бил кръстен в подобаващото време10

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил кръстен в 

подобаващото време. 

 1. Наистина, Христос бил кръстен, за да може с примера си да призове другите 

да се кръстят. Ала верните на Христа е похвално да се кръстят не само преди 

тридесетата си година, ами и още в детска възраст. Следователно, както изглежда, 

Христос не е трябвало да се кръсти в тридесетата си година. 

 2. Освен това никъде не четем Христос да е поучавал или чудодействувал преди 

кръщението си. Ала за света би било по-полезно той да е поучавал по-дълго време, 

начевайки от двадесетата си година или дори още по-рано. Излиза, следователно, че 

                                                 
10 Cf. Sent., IV d.4 q.3 a.1; In Mt., III. 
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Христос, който дошъл за полза на човеците, е трябвало да се кръсти преди тридесетата 

си година. 

 3. Освен това знакът за божествено внушената мъдрост трябвало да стане явен в 

Христа. Той обаче се проявил при Даниила още в детството му: съгласно реченото у 

Даниила, 13:45: „Бог възбуди светия дух на младия момък Даниила.” Следователно още 

повече Христос би трябвало да се кръсти и да поучава в своето детство. 

 4. Освен това Иоановото кръщение се отнася към Христовото като към цел. А 

целта е първа по намерение и последна по осъществяване. Следователно той е трябвало 

или пръв да бъде кръстен от Иоана, или последен. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 3:21 сл.: „Това стана, когато се 

кръсти целият народ, и когато Иисус, след като се кръсти, се молеше”; и сетне: „Иисус, 

когато начеваше служението Си, беше на около трийсет години.” 

 

 Отговарям с думите, че Христос е подобавало да се кръсти тъкмо в тридесетата 

си година. Най-напред, защото именно от кръщението си той начева да поучава и 

проповядва: за което се иска навършена възраст, именно от тридесет години. Затова и в 

Битие, 41:46, четем, че Иосиф бил на тридесет години, когато поел управлението на 

Египет. По същия начин във Втора книга Царства, 5:4, четем, че Давид бил 

тридесетгодишен, когато започнал да управлява. И Иезекиил наченал да пророчествува 

в тридесетата си година, както пише у Иезекиила, 1:1. На второ място, както отбелязва 

Хризостом в коментара си върху Матея11

                                                 
11 In Mt., hom.10. 

, „трябвало да стане така, че след кръщението 

на Христа законът постепенно да престане да действува. Затова Христос отишъл да се 

кръсти във възрастта, която може да приеме всички грехове: та да е спазил закона и 

никой да не рече, че го отхвърля, понеже не съумява да го спази.” На трето място, от 

кръщението на Христа в съвършената възраст се подразбира, че кръщението ражда 

съвършени мъже: съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 4:13: „Докле всинца 

достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състоянието на мъж 

съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство.” С това е свързано и 

свойството на числото. Защото тридесетте се получава от умножаването на три с десет; 

чрез тройката се подразбира вярата в Троицата; чрез десетицата – изпълнението на 
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Божиите заповеди; а именно в тези две неща се състои и съвършенството на 

християнския живот. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по думите на Григорий 

от Назианс12

 На второто трябва да се отговори, че ползата, която Христос принася на 

човеците, е най-вече чрез вяра и смирение: а за тия неща било по-добре Христос да 

започне да поучава не в детството или младостта си, ами в съвършената възраст. За 

вярата, понеже по този начин се проявява истинската му човешка природа, доколкото 

тялото му расте с течението на времето: и за да не помисли някой, че този растеж е 

привиден, той не искал да прояви мъдростта и добродетелността си преди тялото му да 

достигне съвършената си възраст. За смиреността, за да не би някой самонадеяно да 

приеме свещеническия чин и да започне да проповядва преди достигането на същата 

тази възраст. 

 Христос е кръстен „не защото се е нуждаел от пречистване или защото го 

грозяла опасност, ако отложи кръщението си; ами защото голяма е опасността за всеки 

друг, който напусне този живот ненаметнат с мантията на непорочността”, сиреч с 

благодатта. И макар да е добре след кръщението да се пази чистотата, „по-добре е”, 

както казва пак той, „малко да се поизцапаш, нежели да бъдеш напълно лишен от 

благодат”. 

 На третото трябва да се отговори, че Христос се дава като пример за всички 

люде. Затова в него е трябвало да бъде показано онова, което подобава на всички 

съгласно общия закон: именно да поучават едва когато навършат съответната възраст. 

Само че, както отбелязва пак на същото място Григорий от Назианс, „закон на 

Църквата не е случващото се рядко: както и една птичка пролет не прави”. Защото по 

специално разпореждане и на основание на божествената премъдрост на някои люде е 

предоставено да предвождат или да поучават, противно на общия закон, и преди да са 

достигнали съвършената възраст: например на Соломон, Даниил и Иеремия (3. Царств. 

3:7; Дан., 13:45; Иер., 1:5). 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че Христос не е бивало да бъде 

кръстен от Иоана нито пръв, нито последен. Понеже, както отбелязва на споменатото 

място в коментара си върху Матея Хризостом, Христос се е кръстил, „за да потвърди 

Иоановите проповед и кръщение; и за да свидетелствува за него Иоан”. Ала в 

                                                 
12 Or. 40. 
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Иоановото свидетелство людете можели да повярват, едва след като мнозина били 

кръстени от него. Христос не може да е бил и последен. Понеже, както казва пак 

същият автор на същото място, „както слънчевата светлина не чака залеза на зорницата, 

ами изгрява, докато тя е още на небето и с блясъка си затъмнява нейната светлина; така 

и Христос не изчакал Иоан да изпълни делото си, ами се явил още докато онзи 

поучавал и кръщавал”. 

 

 

Раздел 4. Дали Христос е трябвало да бъде кръстен в Иордан13

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е трябвало да 

бъде кръстен в Иордан. 

 1. Наистина, истината трябва да съответствува на образа. Ала кръщението било 

отнапред изобразено чрез прекосяването на Червено море, в което египтяните 

потънали, също както в кръщението се заличават греховете. Следователно Христос 

изглежда е трябвало да бъде кръстен по-скоро в морето, нежели в река Иордан. 

 2. Освен това „Иордан” се превежда като „низхождане”. А чрез кръщението 

човек по-скоро възхожда, нежели да низхожда: поради което у Матея, 3:16, е речено, че 

„като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата”. Следователно се оказва 

неподобаващо, дето Христос се е кръстил в Иордан. 

 3. Освен това водите на Иордан се върнали назад, когато чадата Израилеви ги 

прекосили, както четем у Иисуса Навин, 4:1 сл., и в Псалома, 113:3 сл. Но кръстените 

не се връщат, ами отиват напред. Следователно не подобавало Христос да се кръсти в 

Иордан. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Марка, 1:9, че „Иисус се кръсти от Иоана в 

Иордан”. 

 

 Отговарям с думите, че реката Иордан била тази, през която синовете 

Израилеви встъпили в обетованата земя (Иисус Навин, 3:1 сл.). Особеното в 

Христовото кръщение спрямо всички други кръщения е, че въвежда в царството Божие, 

обозначавано чрез обетованата земя: поради което у Иоана, 3:5, е речено: „Ако някой се 

                                                 
13 Cf. In Mt., III. 
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не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие.” Със същото е свързано и 

това, дето Илия, който трябвало да бъде грабнат на небето в огнена колесница, 

разделил водите на Иордан, както е казано в Четвърта книга Царства, 2:7 сл.: понеже 

преминалите през водите на кръщението встъпват в небето през огъня на Светия Дух. 

Ето защо подобавало Христос да бъде кръстен в Иордан. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че прекосяването на 

Червено море изобразява отнапред кръщението, доколкото кръщението заличава 

греховете. А прекосяването на Иордан – доколкото отваря портите на небесното 

царство: пък това последното е основният резултат от кръщението и се осъществява 

единствено чрез Христа. Затова повече е подобавало Христос да бъде кръстен в 

Иордан, нежели в морето. 

 На второто трябва да се отговори, че в кръщението има възхождане чрез 

трупане на благодат: което изисква низхождането на смирението, съгласно реченото у 

Иакова, 4:6: „На смирени дава благодат.” Именно такова низхождане обозначава името 

Иордан. 

 На третото пък следва да се отвърне, че по думите на Августин в една 

проповед за Богоявление14

 

 „както преди водите на Иордан се обърнали назад, така сега, 

с кръщението на Христа, назад се обърнали греховете”. Или това означава, че реката на 

благослова се надигнала противно на низхождането на водите.     

 

Раздел 5. Дали пред кръстения Христос е трябвало да се отворят 

небесата15

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че пред кръстения Христос не е 

трябвало да се отворят небесата. 

           

 1. Наистина, небесата трябва да се отворят пред оногова, който има нужда да 

встъпи в тях, тъй като е, така да се каже, навън. А Христос винаги е бил на небето: 

съгласно реченото у Иоана, 3:13: „Син Человеческий пребъдва на небето.” 

Следователно, както изглежда, пред него няма защо да се отварят небесата. 

 2. Освен това отварянето на небесата се разбира било телесно, било духовно. 

Ала телесно не може да се разбира: понеже небесните тела са неуязвими и 
                                                 
14 Cf. Ambrosius, Serm. de Temp., 10. 
15 Cf. S. th., III q.49 a.5 ad 3; Sent., III d.18 a.6; d.22 q.3 a.1 ad 4. 
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неразрушими, съгласно реченото у Иова, 37:18: „Ти ли с Него разпъна небесата, яки 

като изляно огледало?” Не може да се разбира и духовно: понеже пред очите на Божия 

Син небесата не са били затворени преди това. Следователно неподобаващо е казано у 

Матея, че пред кръстения Христос „се отвориха небесата”. 

 3. Освен това за вярващите небесата са отворени чрез Христовото страдание: 

съгласно реченото в Посланието до евреите, 10:19: „Имаме дръзновение да влизаме в 

светилището чрез кръвта на Иисуса Христа.” Така че дори некръстените с Христовото 

кръщение и поминали се преди страстите му биха могли да влязат в небесата. 

Следователно небесата би трябвало да се отворят по-скоро пред страдащия, нежели 

пред кръстения Христос. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 3:21: „Когато Иисус, след като се 

кръсти, се молеше, отвори се небето.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, Христос поискал да бъде кръстен, 

та така да освети кръщението, с което ние се кръщаваме. Затова в кръщението на 

Христа трябвало да бъдат показани нещата, отнасящи се до действеността на нашето 

кръщение. В тази връзка е редно да обърнем внимание на три неща. Най-напред на 

основната сила, която прави кръщението действено: а това е небесната сила. Затова 

пред кръстения Христос се отворило небето, та да си проличи, че небесна сила 

всъщност освещава кръщението. 

 На второ място за действеността на кръщението допринася вярата на Църквата и 

на кръщавания: поради което кръщаваните изповядват вярата и кръщението се нарича 

„тайнство на вярата”.16

 На трето място, понеже чрез кръщението на Христа пред нас се отваря по особен 

начин входът към небесното царство, който бил закрит за първия човек поради 

грехопадението му. Ето защо пред кръстения Христос се отворили небесата, за да бъде 

показано, че пред кръстените е открит пътят към небето. 

 Но тъкмо чрез вярата съзираме небесата, надхвърлящи сетивата 

и човешкия разум. Та небесата били отворени пред кръстения Христос именно за да 

обозначат това. 

 След кръщението обаче човек е нужно да се моли непрестанно, за да встъпи в 

небето: защото макар чрез кръщението да се отпускат греховете, все пак остава онова, 

                                                 
16 Cf. Augustinus, Ep. LXXXXVIII.  
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което разпалва греха и ни подтиква вътрешно, както също светът и дяволът, които ни 

подтикват външно към грях. Затова у Лука, 3:21, многозначително е речено, че „Иисус, 

след като се кръсти, се молеше”: тъй като след като се кръстят вярващите непременно 

трябва да се молят. Или пък за да се разбере, че отварянето на небесата пред вярващите 

в резултат на кръщението е по силата на Христовата молитва. Поради което и 

неслучайно у Матея, 3:16, е речено, че „Му се отвориха небесата”, което ще рече: „пред 

всички заради него”: както ако императорът каже на някого, който се моли за другиго: 

„Ето, давам благоволението си не нему, ами на тебе”, сиреч „нему заради тебе”: както 

пояснява Хризостом в коментара си върху Матея.17

 

 

 И тъй, на първото възражение отговарям, че по думите на Хризостом на 

същото място „както Христос се кръстил за полза на човеците, без сам да имал нужда 

за себе си от това; така пак заради човеците му се отворили небесата, докато по 

божествената си природа винаги бил в тях”. 

 На второто трябва да се отговори, че според Иероним в коментара му върху 

Матея18

                                                 
17 Op. imperf. in Mt., hom.4. 

 „небесата се отворили пред кръстения Христос не в смисъл, че елементите се 

разделили, ами пред духовния му взор: също както и Иезекиил в началото на книгата си 

споменава, че небесата се отворили пред него”. Същото потвърждава и Хризостом на 

споменатото място от коментара си върху Матея, заявявайки, че „ако самото тварно 

небе се беше разцепило, не би казал, че пред Христа се отворили небесата: понеже 

онова, което се отваря телесно, е отворено за всички”. Затова и у Марка, 1:10, буквално 

е казано, че „когато Иисус излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата”: 

сякаш самото отваряне на небесата се отнася към видението на Христа. Това, прочее, 

някои свързват с телесно видение, твърдейки, че край кръстения Христос при 

кръщението се явило такова сияние, щото небесата заприличали на отворени. 

Възможно е то да бъде свързано и с въображението, както вижда отворени небесата 

Иезекиил: защото от божествената сила и разумната воля се е оформило такова видение 

във въображението на Христа, за да се даде знак, дето тъкмо чрез кръщението се отваря 

пред людете входът към небето. Възможно е то да бъде отнесено и към видението на 

интелекта: понеже Христос вижда, че вече осветеното кръщение отваря небето пред 

людете; което, прочее, и преди е виждал като предстоящо да стане. 

18 In Mt., II. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че чрез страстите Христови небето се 

отваря пред людете като чрез обща причина за отваряне на небесата. Само че тази 

причина трябва да бъде приложена към отделните люде, за да встъпят те в небето. А 

това става чрез кръщението: съгласно реченото в Посланието до римляните, 6:3: 

„Всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в Неговата смърт се кръстихме.” 

Затова се споменава по-скоро отварянето на небесата в кръщението, а не в страданието. 

Или пък, както отбелязва Хризостом пак на същото място, „с кръщението на Христа 

небесата само се отварят: по-късно той надвива тирана чрез кръста и тъй като портите 

не са нужни повече, за да заключват небето, ангелите възкликват не „Отворете 

портите!”, ами „Махнете портите”. С което Хризостом дава да се разбере, че 

препятствията, които преди са пречели на душите на мъртвите да встъпят в небесата, са 

изцяло премахнати чрез Христовото страдание: а при кръщението на Христа са 

отворени, сякаш за да бъде показан пътят, по който човеците трябвало да възлязат на 

небето. 

 

 

Раздел 6. Дали е подобавало Светият Дух да слезе върху кръстения 

Христос във вид на гълъб19

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че не подобавало Светият Дух, 

както е казано, да слезе върху кръстения Христос във вид на гълъб. 

 1. Наистина, Светият Дух обитава в човека по благодат. А в човека Христа, като 

„Единороден от Отца”, е имало пълнота на благодатта още от зачеването му, както 

става ясно от казаното по-горе. Следователно при кръщението му е нямало защо да 

бъде пращан Светият Дух. 

 2. Освен това за Христа се казва, че е слязъл в света чрез тайната на 

въплъщението, когато „понизи Себе си, като прие образ на раб” (Фил., 2:7). Ала 

Светият Дух не е въплътен. Следователно не подобава да се казва, че Светият Дух е 

слязъл над него. 

 3. Освен това кръщението на Христа е трябвало да покаже като образец онова, 

което става при нашето кръщение. Само че при нашето кръщение няма видимо 

                                                 
19 Cf. S. th., III q.34 a.4 ad 2; Sent., I d.16 a.3; In Mt., III. 
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пращане на Светия Дух. Следователно и при кръщението на Христа не би трябвало да 

има видимо пращане на Светия Дух. 

 4. Освен това Светият Дух се разпростира от Христа към всички останали: 

съгласно реченото у Иоана, 1:16: „От Неговата пълнота всички ние приехме.” Но над 

апостолите Светият Дух е слязъл не във вид на гълъб, ами като огън (Деян., 2:3). 

Следователно и над Христос е трябвало да слезе не във вид на гълъб, ами като огън. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 3:22: „Дух Светий слезе върху Него 

в телесен вид, като гълъб.” 

 

 Отговарям с думите, че случилото се с Христа при кръщението му, както 

отбелязва пак на същото място Хризостом, „е свързано с тайнството за всички, които 

сетне трябвало да бъдат кръстени”. Но всички, които се кръщават с Христовото 

кръщение, приемат Светия Дух, освен ако не го правят престорено: съгласно реченото у 

Матея, 3:11: „Той ще ви кръсти с Дух Светий.” Ето защо над кръстения Господ е 

подобавало да слезе Светият Дух. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че според Августин в 

петнадесета книга на „За Троицата”20

 На второто трябва да се отговори, че, както отбелязва Августин във втора 

книга на „За Троицата”

 „напълно нелепо е да се твърди, че Христос 

приел Светия Дух чак когато станал на тридесет години: към кръщението си той 

пристъпил както без грях, така и не без Светия Дух. Защото ако за Иоана е писано, че 

се изпълнил със Светия Дух още докато бил в утробата на майка си, какво да кажем за 

човека Христос, зачеването на чиято плът било не плътско, ами духовно? Та значи 

сега”, именно в кръщението, „достойно да се преобразува станало тялото му, сиреч 

Църквата, в която кръстените най-вече приемат Светия Дух.” 

21

                                                 
20 De Trinitate, XV 26. 

, Светият Дух се смята за слязъл над Христа в телесния вид на 

гълъб, но не защото самата субстанция на Светия Дух е била видяна: тъй като тя е 

невидима. Не и в смисъл, че въпросната видима твар била приета и съединена с 

божественото лице: понеже не се твърди, че Светият Дух е гълъб, както за Божия Син 

се казва, че е човек поради единението. Светият Дух не е видян като гълъб и по същия 

начин, по който Иоан видял заклания агнец според Откровението на Иоана, 5:6; 

21 Ibid., II 5 sq. 
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„защото онова видение било духовно чрез духовните образи на телата; докато за гълъба 

никой никога не се е съмнявал, че бил видян с очи”. Светият Дух не се е явил във вид 

на гълъб и в смисъла, в който в Първото послание до коринтяните, 10:4, е речено: 

„Камъкът беше Христос”: „защото камъкът вече бил в творението и според начина си 

на действие бил назован с името на Христа, когото обозначавал; докато гълъбът се 

появил внезапно само за да го обозначи и сетне изчезнал, също както горящият храст, 

явил се на Мойсея”. Следователно за Светия Дух се казва, че слязъл над Христа не 

поради единението му с гълъба: ами или заради самия гълъб, обозначаващ Светия Дух, 

който се спуснал над Христа; или заради духовната благодат, която, така да се каже, 

низхожда от Бога към творението, съгласно реченото у Иакова, 1:17: „Всяко добро 

даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините.” 

 На третото трябва да се отговори, че според Хризостом в коментара му върху 

Матея22

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че Светият Дух се явил над 

кръстения Христос във вид на гълъб поради четири причини. Първо, заради 

разположението, което трябва да е налице в кръщавания, за да не пристъпи той 

престорено към това действие: понеже, както е казано в Премъдрост Сломонова, 1:5, 

„Светият дух ще се отдалечи от лукавството”. Защото гълъбът е простодушна твар, не 

знаеща хитрост и коварство: поради което у Матея, 10:16, е речено: „Бъдете незлобиви 

като гълъби.” Второ, за да бъдат означени седемте дара на Светия Дух, обозначавани 

чрез свойствата на гълъба. Наистина, гълъбът обитава край потока, та като види 

ястреба, да се гмурне и да избяга. Което е свързано с дара на мъдростта, благодарение 

на която светците пребивават край течащите води на божественото Писание, та да се 

изплъзнат на внушението на дявола. Освен това гълъбът подбира по-добрите зърна. 

Което е свързано с дара на знанието, благодарение на което светците избират здравите 

поучения, с които се хранят. Освен това гълъбът храни чуждите пилета. Което е 

свързано с дара на добрия съвет, чрез който светите люде хранят с учение и пример 

пилетата, сиреч подражателите на дявола. Освен това гълъбът не разкъсва с клюн. 

  „в началото на духовните деяния винаги стои сетивно видение заради ония, 

които не са в състояние да проумеят нетелесната природа: та дори ако след това не се 

случи нищо такова, те да приемат вярата от явилото се веднъж”. Затова над кръстения 

Христос слиза, видим в телесен вид, Светият Дух, та сетне да се повярва, че той се 

спуска над всички кръстени. 

                                                 
22 Op. imperf. in Mt., hom.12. 
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Което е свързано с дара на интелекта, благодарение на който светците не извращават, 

разкъсвайки ги, добрите поучения, както правят това еретиците. Освен това гълъбът 

няма жлъчка. Което е свързано с дара на благочестието, благодарение на което 

светците не познават безумния гняв. Освен това гълъбът гнезди в каменни пролуки. 

Което е свързано с дара на мъжеството, благодарение на което светците свиват гнездата 

си, сиреч намират убежище и надежда, в смъртните мъки на Христа, който е здравият 

камък. Освен това гълъбът стене вместо да пее. Което е свързано с дара на страха, 

благодарение на който светците изпитват наслада, когато стенат заради греховете. На 

трето място Светия Дух се е явил във вид на гълъб заради собственото следствие от 

кръщението, което е опрощаването на греховете и примиряването с Бога: защото 

гълъбът е кротка твар. Ето защо, както отбелязва Хризостом пак на същото място, „това 

създание се появило по време на потопа, носейки маслинено клонче и прогласявайки 

спокойствие за цялата земя: а то и днес се явява при кръщението ни, посочвайки ни 

свободата”. На четвърто място Светият Дух се е появил във вида на гълъб над 

кръстения Господ, за да означи общия резултат от кръщението, а именно съграждането 

на църковното единство. Поради което в Посланието до ефесяните, 5:25 сл., е казано, че 

„Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с 

водната баня чрез словото; за да я представи на Себе Си славна църква, която няма 

петно или порок, или нещо подобно”. Затова Светият Дух е подобавало да покаже себе 

си при кръщението във вида на гълъб, което е мило и живеещо в съвместност същество. 

Поради което в Песен на песните, 6:9, за Църквата е речено: „Едничка е тя, гълъбицата 

ми.” А над апостолите Светият Дух е слязъл във вид на огън поради две причини. 

Първо, за да покаже разпалеността в сърцата им, с която въпреки преследванията те 

навсякъде проповядвали Христа. Затова се явил като огнени езици. Поради което 

Августин отбелязва в коментара си върху Иоана23: „Господ показва по два начина в 

зрим вид Светия Дух: чрез гълъба над кръстения Господ; чрез огъня над събралите се 

ученици. В първия случай е показана простотата, във втория – разпалеността. Така, за 

да няма в осветените чрез Духа коварство, той се показал като гълъб: а за да не остане 

простотата студена, показал се като огън. И нека не ни тревожи, че езиците са 

различни: единството се разпознава в гълъба.” Второ, защото по думите на Хризостом24

                                                 
23 In Io., tr.6. 

 

„доколкото провиненията трябвало да бъдат простени”, което става при кръщението, 

24 Cf. Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.30. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХХІХ. За кръщението на Христа 

15 

 

http://philosophymedieval.org/  

„необходима била кротостта”, показвана чрез гълъба. „Но когато придобием благодат, 

остава време, в което да бъде съдени”: а това се показва чрез огъня. 

 

 

Раздел 7. Дали гълъбът, като какъвто се явил Светият Дух, бил 

истинско живо същество25

 

  

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че онзи гълъб, като какъвто се явил 

Светият Дух, не е бил истинско живо същество. 

 1. Наистина, в някакъв вид се явява онова, което се явява като подобие. А у 

Лука, 3:22, е казано, че „Дух Светий слезе върху Него в телесен вид, като гълъб”. 

Следователно не става дума за истински гълъб, ами за подобие на гълъб. 

 2. Освен това „нито природата, нито Бог правят нещо напразно”, както е казано в 

първа книга на „За небето”.26 Но щом онзи гълъб прилетял единствено „за да означи 

нещо и да отмине”, както отбелязва Августин във втора книга на „За Троицата”27

 3. Освен това свойствата на дадена вещ водят до опознаване природата на 

въпросната вещ. Та ако онзи гълъб беше истинско живо същество, свойствата на гълъба 

биха обозначавали природата на истинското живо същество, а не действието на Светия 

Дух. Следователно въпросният гълъб, както изглежда, не е бил истинско живо 

същество. 

, това 

напразно би сторил истински гълъб: понеже същото можело да направи и подобието на 

гълъб. Следователно онзи гълъб не е бил истинско живо същество. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За християнското рвение”28

 

: 

„Ние твърдим това не в смисъл, че Господ Иисус Христос единствен е имал истинско 

тяло, а Светият Дух измамно се явил пред очите на людете: ами вярваме, че и двете 

тези тела са били истински.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, Божият Син, който е 

Истината на Отца, не е редно да е прибягвал до заблуда: и затова той е приел не 

илюзорно, ами истинско тяло. И тъй като Светият Дух е наречен у Иоана, 16:13, „Дух 
                                                 
25 Cf. Sent., I d.16 a.3 ad 3; In Io., I lect.14. 
26 Aristoteles, De caelo, I 4, 271a33; Thomas Aquinas, lect.8. 
27 De Trinitate, II 6. 
28 De agone christiano, 22. 
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на истината”, то и той е оформил истински гълъб, като какъвто да се яви, макар и да не 

го приел в единството на лицето. Ето защо след горецитираните думи Августин добавя 

и следното: „Както не е било нужно Божият Син да заблуждава людете, така не било 

нужно да го прави и Светият Дух. Ами за всемогъщия Бог, който създал цялата природа 

от нищо, не представлявало трудност да оформи без помощта на други гълъби 

истинското тяло на гълъб, както за него не представлявало трудност да оформи 

истинско тяло в утробата на Мария без мъжко семе: понеже телесната природа служела 

на Господнята заповед и воля и за оформянето на човека в женската утроба, и за 

оформянето на гълъба в самия свят.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за Светия Дух е 

казано, щото е слязъл във вид или подобие на гълъб, не за да бъде изключена 

истинността на гълъба, ами за да се покаже, че не се е явил в субстанциалния си вид. 

 На второто трябва да се отговори, че не е било напразно оформянето на 

истински гълъб, в който да се яви Светият Дух: понеже чрез истинността на гълъба се 

означава истинността на Светия Дух и на резултатите от действията му. 

 На третото пък следва да се отвърне, че свойствата на гълъба водят по един и 

същ начин към обозначаване природата на самия гълъб и на действията на Светия Дух. 

Защото именно благодарение на тези си качества гълъбът обозначава Светия Дух. 

 

 

Раздел 8. Дали е подобавало при кръщението на Христа да бъде чут 

гласът на Отца, изричащ свидетелство за Сина29

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда неподобаващо, дето при кръщението 

на Христа бил чут гласът на Отца, изричащ свидетелство за Сина. 

 1. Наистина, Синът и Светият Дух се смятат за пратени в зрим вид, понеже се 

явили сетивно. Ала на Отца не подобава да бъде пращан, както проличава от думите на 

Августин във втора книга на „За Троицата”.30

 2. Освен това гласът дава израз на сърдечното слово. Само че Отец не е Слово. 

Следователно не подобава да се изразява в глас. 

 Следователно не му подобава и да се 

явява. 

                                                 
29 Cf. S. th., III q.45 a.4; q.66 a.6; Sent., I d.16 a.3. 
30 De Trinitate, II 5. 12. 
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 3. Освен това човекът Христос не е наченал да бъде Божи Син в кръщението, 

както смятат някои еретици, ами от самото начало на зачеването си бил такъв. Така че 

гласът на Отца би трябвало да засвидетелствува божествеността на Христа по-скоро 

при раждането му, нежели при неговото кръщение. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Матея, 3:17: „И ето, глас от небесата, 

който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше споменато по-горе, в кръщението на 

Христа, представляващо образец за нашето кръщение, е трябвало да бъде показано 

онова, което се случва, когато ние се кръщаваме. Но кръщението, с което се кръщават 

верните, се осъществява в името и по силата на Троицата: съгласно реченото у Матея, 

28:19: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и 

Светаго Духа.” Затова „в кръщението на Христа”, както твърди Иероним на 

споменатото по-горе място, „се показва тайната на Троицата: сам Господ се кръщава в 

човешка природа; Светият Дух слиза във вид на гълъб; дочува се гласът на Отца, 

изричащ свидетелство за Сина.” Затова е подобавало при кръщението Отец да извика 

на глас. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че пращането в зрим вид 

надбавя нещо над явяването, именно авторитета на пращащия. Затова Синът и Светият 

Дух, които са от другиго, не само се явяват, ами и са пратени в зрим вид. Докато Отец, 

който не е от другиго, може да се яви, ала не може да бъде пратен в зрим вид. 

 На второто трябва да се отговори, че Отец показва себе си в гласа като 

създател на гласа или като говорещ чрез него. И тъй като собствено присъщо на Отца е 

да произвежда Словото, сиреч да изрича или говори, напълно подобаващо е той да 

прояви себе си чрез гласа, който дава израз на словото. Затова и самият глас, идващ от 

Отца, съобщава за синовството на Словото. И както видът на гълъба, чрез който е 

показан Светият Дух, не е природата на Светия Дух; нито видът на човека, чрез който е 

показан Синът, не е самата природа на Божия Син: така и самият глас не се отнася към 

природата на Словото или на говорещия Отец. Поради което сам Господ заявява у 

Иоана, 5:37: „Вие ни гласа Му”, сиреч на Отца, „някога сте чули, ни вида Му сте 
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видели.” С което, както отбелязва Хризостом в коментара си31, „въвеждайки стъпка по 

стъпка във философското учение, показва, че при Бога няма нито глас, нито вид, ами 

Бог стои по-горе от всички такива образи и речи”. И както цялата Троица оформя 

гълъба и приетата от Христа човешка природа, така пак тя оформя гласа: само дето в 

гласа изявява себе си като говорещ единствен Отец, също както човешка природа 

приема единствен Синът  и в гълъба показва себе си единствен Светият Дух: както се 

вижда от думите на Августин в „За вярата, към Петър”.32

 На третото пък следва да се отвърне, че божествеността на Христа не е 

трябвало да бъде явена на всички при самото му раждане, ами по-скоро да бъде скрита 

поради недостатъците на детската възраст. Но когато достигнал до зрялост и вече 

трябвало да поучава, да сторва чудеса и да обръща людете към себе си, божествеността 

му е било редно да бъде указана чрез свидетелството на Отца, за да придобие учението 

му по-голяма достоверност. Поради което сам той заявява у Иоана, 5:37: „Пратилият 

Ме Отец Сам засвидетелствува за Мене.” Затова Иларий отбелязва в коментара си 

върху Матея

  

33

 

,  че над кръстения Иисус слязъл Светият Дух и се чул гласът на Отца, 

който казал: „Този е Моят възлюбен Син”, „за да узнаем от случилото се с Христа, че 

след като се умием с вода от небесните висини към нас ще се спусне Светият Дух и 

гласът на Отца ще ни признае за Божии синове.”  

                                                 
31 In Io., hom.40. 
32 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 9. 
33 In Mt., II. 
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