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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЪПРОС. 
ЗА ИЗКУШЕНИЕТО НА ХРИСТА 
 

 Следва да разгледаме изкушението на Христа.  

 По отношение на него се пита за четири неща: 

 Първо, дали е подобавало Христос да бъде изкушаван. 

 Второ, за мястото на изкушението. 

 Трето, за времето. 

 Четвърто, за начина и реда на изкушенията. 

 

 

Раздел 1. Дали е подобавало Христос да бъде изкушаван1

 

 

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

 1. Наистина, изкушението (tentare) е „добиване на опит” (experimentum sumere). 

А това е валидно единствено спрямо нещо неизвестно. Но силата на Христа била 

известна дори на демоните: понеже у Лука, 4:41, е казано, че „не оставяше демоните да 

казват, че знаят, какво Той е Христос”. Следователно не е било редно Христос да бъде 

изкушаван. 

 2. Освен това Христос е дошъл, за да разруши делата на дявола: съгласно 

реченото в Първото послание на Иоана, 3:8: „Затова се и яви Син Божий, за да разруши 

делата на дявола.” Ала един и същ не може и да разрушава нечии дела, и да претърпява 

въздействието им. Така че се оказва съвсем неподобаващо Христос да е търпял 

дяволските изкушения. 

 3. Освен това има три изкушения: „от плътта, от света, от дявола”.2

 

 Ала Христос 

не е бил изкушаван нито от плътта, нито от света. Следователно не е бивало да бъде 

изкушаван и от дявола. 

 Противно на това е обаче реченото у Матея, 4:1: „Тогава Иисус биде отведен от 

Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола.” 

 

                                                 
1 Cf. In Mt., IV. 
2 Ps.-Bernardus Claraevallensis, De humana conditione, 12 sq. 
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 Отговарям с думите, че Христос поискал да бъде изкушаван, първо, за да 

помогне нам срещу изкушенията. Затова Григорий заявява в една своя хомилия3

 Второ, за да сме предпазливи и никой, колкото и свят да е, да не смята себе си 

подсигурен и неуязвим за изкушението. Затова и пожелал да бъде изкушаван след 

кръщението: понеже, както казва Иларий в коментара си върху Матея

: „Не е 

било недостойно за нашия Изкупител да пожелае да бъде изкушаван, след като той е 

дошъл, за да бъде убит: та по този начин да надвие със своите изкушения нашите, както 

със своята смърт е надмогнал нашата.” 

4

 Трето, за пример: за да ни научи как да надвиваме дяволските изкушения. Затова 

Августин казва в четвърта книга на „За Троицата”

, „изкушенията 

на дявола се стоварват най-вече върху осветените: защото той жадува най-много да 

победи светците.” Ето защо и у Иисуса Сирахов, 2:1, е речено: „Синко, кога 

пристъпваш да служиш Господу Богу, приготви душата си за изкушение.” 

5

 Четвърто, за да ни увери в милосърдието си. Поради което в Посланието до 

евреите, 4:15, е речено: „Ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни 

съчувствува в нашите немощи, а такъв, Който е изкушен като нас във всичко, освен в 

грях.” 

, че Христос „се подложил на 

дяволските изкушения, за да ни покаже как да ги надмогнем, и да го стори не само на 

думи, ами и с пример”. 

 

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

в девета книга на „За Божия град”6

                                                 
3 Gregorius Magnus papa,  In Evang., I hom.16. 

 „Христос бил известен на демоните само толкова, 

колкото сам бил пожелал: не като вечен живот, ами в някои временни проявления на 

силата си”, от които те само предполагали, че Христос е Син Божи. Но тъй като в него 

забелязвали знаците на човешката слабост, не го разпознавали със сигурност като Божи 

Син. Затова дяволът пожелал да го изкуши. Което проличава от казаното у Матея, 4:2 

сл.: „Най сетне огладня. И приближи се до Него изкусителят”: понеже, както отбелязва 

Иларий на посоченото място, „дяволът не би дръзнал да изкушава Христа, ако не бе 

разпознал в изпитвания от него глад човешка слабост”. Това проличава и от начина, по 

който го изкушавал, казвайки: „Ако си Син Божий”. В тълкуванието си на това 

4 In Mt., 3. 
5 De Trinitate, IV 13. 
6 De civ. Dei, IX 21. 
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изречение Григорий7

 На второто трябва да се отговори, че Христос дошъл да разруши делата на 

дявола, но не действувайки насилствено, ами по-скоро страдайки от него и неговите 

членове, та да надвие дявола с правда, а не със сила: тъй като според Августин в 

тринадесета книга на „За Троицата”

 заявява: „Какво друго показва този израз, ако не това, че дяволът 

знае за предстоящото пришествие на Божия Син, ала поради телесната му слабост не 

вярвал той вече да е дошъл?” 

8 „дяволът трябвало да бъде победен не 

благодарение на Божието могъщество, ами на правдата”.  Ето защо трябва да 

съобразим, че Христос, от една страна, по собствена воля е приел изкушението, а от 

друга се е оставил дяволът да го изкушава. Защото пред изкусителя той е застанал по 

своя воля. Затова именно у Матея, 4:1, е казано: „Тогава Иисус биде отведен от Духа в 

пустинята, за да бъде изкушен от дявола”, което според Григорий пак на същото място 

се отнася до Светия Дух, „та неговият собствен Дух да го отведе там, където ще срещне 

злия дух изкусител”. А се оставил дяволът да го постави било на храмовата стряха, 

било да го изкачи на твърде високата планина. „И не е за чудене”, продължава 

Григорий, „че позволил да бъде отведен от дявола на планината онзи, който позволил 

слугите на дявола да го разпнат”. Прочее, той бил отведен от дявола не, така да се каже, 

насилствено: тъй като според Ориген в коментара му върху Лука9

 На третото пък следва да се отвърне, че, както се изразява апостолът н 

Посланието до евреите, 4:15, Христос пожелал да бъде изкушен във всичко, освен в 

грях. А изкушението от врага може да бъде без грях: понеже става единствено чрез 

външно внушение. А това от плътта няма как да е без грях: понеже то става чрез 

наслаждение и въжделение; а, както твърди Августин

 „го следвал към 

изкушението, пристъпвайки по своя воля като атлет”. 

10

 

, „грях има винаги, когато 

плътта пожелае противното на духа”. Ето защо Христос пожелал да бъде изкушаван от 

врага, но не и от плътта. 

 

 

 

                                                 
7 Cf. Ambrosius, In Lc., IV. 
8 De Trinitate, XIII 13. 
9 In Lc., 4:9. 
10 De civ. Dei, XIX 4. 
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Раздел 2. Дали Христос е трябвало да бъде изкушаван в пустинята11

 

 

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

изкушаван в пустинята. 

 1. Наистина, Христос пожелал да бъде изкушаван, за да ни е за пример, както 

беше казано. Но примерът трябва да бъде ясно показан на онези, които следва да бъдат 

наставлявани чрез него. Следователно Христос не е трябвало да бъде изкушаван в 

пустинята. 

 2. Освен това Хризостом отбелязва в коментара си върху Матея12

 3. Освен това у Матея, 4:5, става дума за второто изкушение на Христа, когато 

„дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стряха”: което не е 

станало в пустинята. Следователно той е бил изкушаван не само в пустинята. 

, че „дяволът се 

захваща да изкушава най-силно, когато види самотни люде. Затова в началото той 

изкусил жената, когато я намерил без мъжа.” Така че, отивайки в пустинята, Христос 

очевидно сам се е изложил на изкушение. И щом неговото изкушение е пример за нас, 

излиза, че и останалите люде е редно да се подлагат на изкушения. Това обаче без 

съмнение е опасно: тъй като ние по-скоро би трябвало да избягваме поводите за 

изкушение. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Марка, 1:13: „Той беше там, в пустинята, 

четирийсет дни и четирийсет нощи, изкушаван от сатаната.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, Христос по собствена воля се 

подложил на дяволските изкушения, също както по собствена воля се оставил слугите 

на дявола да го убият: в противен случай дяволът не би се осмелил да се доближи до 

него. Но дяволът напада човека най-вече, когато този е сам: понеже, както е речено у 

Еклисиаста, 4:12, „ако някой вземе да надвива на единия, то двамата ще устоят насреща 

му”. Затова именно Христос излязъл в пустинята, като на бойно поле, та там да бъде 

изкушаван от дявола. Ето защо според Амвросий13

                                                 
11 Cf. In Mt., IV. 

 Христос „бил отведен в пустинята с 

цел да предизвика там дявола. Защото ако последният”, сиреч дяволът, „не би се 

сражавал, първият”, сиреч Христос, „не би победил”. Авторът прибавя и други 

12 In Mt., hom.13. 
13 In Lc., IV. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
XLI. За изкушението на Христа 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

основания, заявявайки, че Христос сторил „това тайнство, за да освободи Адама от 

изгнанието му”, понеже Адам бил прогонен от рая в пустинята, „и дал този пример, за 

да ни покаже, че дяволът зловижда на стремящите се към доброто”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос дава себе си 

за пример на всички по вяра: съгласно реченото в Посланието до евреите, 12:2: „имайки 

пред очи началника и завършителя на вярата - Иисуса”. Само че вярата, както е казано 

в Посланието до римляните, 10:17, е „от слушане”, не от гледане: нещо повече, у 

Иоана, 20:29, е речено: „Блажени, които не са видели, и са повярвали.” Та за да ни 

послужи изкушението на Христа за пример, не е било нужно да бъде видяно от людете, 

ами било достатъчно само да им бъде разказано. 

 На второто трябва да се отговори, че има два повода за изкушение. Единият е 

откъм човека: когато той се доближава до греха, като не избягва поводите за него. 

Такъв повод за изкушение следва обаче да бъде избягван: както за Лот в книгата Битие, 

19:17, е казано: „Нийде не се спирай в околността на Содом.” Другият повод за 

изкушение е откъм дявола, който винаги „зловижда на стремящите се към добро”, 

както се изразява Амвросий на споменатото място. Този повод за изкушение няма защо 

да бъде избягван. Поради което и Хризостом заявява в коментара си върху Матея14

 На третото пък следва да се отвърне, че според някои всички изкушения се 

случили в пустинята. Едни от тях твърдят, че Христос бил отведен в светия град не 

реално, ами във въображаемо видение. Според други самият свят град, сиреч 

Иерусалим, е наречен „пустиня”, тъй като бил изоставен от Бога. Само че това не е 

необходимо. Защото у Марка, 1:13, е казано, че Христос е изкушаван от дявола в 

пустинята: но не и че е изкушаван единствено в пустинята. 

, че 

„не само Христос е отведен в пустинята от Духа, ами и всички синове Божии, имащи 

Светия Дух. Защото те не се задоволяват да стоят без работа, ами Светият Дух ги 

подтиква да предприемат някакво велико дело: а то е пребиваването в пустинята от 

гледна точка на дявола, понеже тя не е неправдата, на която дяволът се наслаждава. 

Пък и всяко добро дело е пустиня от гледна точка на плътта и света: тъй като то не 

зависи от волята на плътта и света.” Даването на такъв повод на дявола не е опасно: 

понеже помощта на Светия Дух, който е извършителят на съвършеното дело, е по-

голяма от нападението на зловиждащия дявол. 

                                                 
14 Op. imperf. in Mt., hom.5. 
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Раздел 3. Дали изкушението на Христа трябвало да бъде след пости15

 

 

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

трябвало да бъде след пости. 

 1. Наистина, по-горе беше казано, че на Христа не подхожда суровият начин на 

живот. Ала във висша степен суровост представлява да не се храниш четиридесет дни и 

четиридесет нощи: понеже в този именно смисъл се разбира казаното у Матея, 4:2, а 

именно, че „в тези дни не приемал изобщо никаква храна”, както пояснява Григорий.16

 2. Освен това, у Марка, 1:13, е речено, че „Той беше там, в пустинята, 

четирийсет дни и четирийсет нощи, изкушаван от сатаната”. Но той постил в 

продължение на четиридесет дни и четиридесет нощи. Следователно, както изглежда, 

той бил изкушаван от дявола не след постите, ами докато постел. 

 

Следователно той очевидно не е трябвало да пости преди изкушението. 

 3. Освен това за Христа четем да е постил само веднъж. Но не само веднъж бил 

изкушаван от дявола: защото у Лука, 4:13, е речено, че „като свърши всички 

изкушения, дяволът отстъпи от Него до някое време”. Та щом преди второто 

изкушение Христос не е постил, той не би трябвало да е постил и преди първото. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Матея, 4:2 сл.: „Като пости четирийсет 

дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня”: и тогава „до Него се приближи 

изкусителят”. 

 

 Отговарям с думите, че Христос е подобавало до пожелае да бъде изкушаван 

тъкмо след пости. Първо, за да ни е за пример. Понеже, както беше казано, всички ние 

сме длъжни да  укрепим себе си срещу изкушенията; така че с това, дето сам постил 

преди предстоящото изкушение, ни поучава чрез пости да се въоръжим срещу 

изкушенията. Затова във Второто послание до коринтяните, 6:5 сл., апостолът 

споменава постите сред „оръжията на правдата”. 

 Второ, за да покаже, че дяволът се нахвърля и изкушава дори постещите, както и 

сторващите добри дела. Ето защо Христос бил изкушаван както след кръщението, така 
                                                 
15 Cf. In Mt., IV. 
16 Gregorius Magnus papa, In Evang., I hom.16. 
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и след постите. Поради което Хризостом отбелязва на споменатото място в коментара 

си върху Матея: „За да узнаеш, какво голямо благо са постите и какъв щит са те срещу 

дявола; а и че след кръщението е редно да се отдадеш не на разпуснатост, ами на пости; 

Христос постил, не защото сам имал нужда от това, ами за да поучи нас.”  

 Трето, защото след постите огладнял, което окуражило дявола да пристъпи към 

него, както беше казано. По думите на Иларий на посоченото място „Господ огладнял 

не от недояждане, ами защото предоставил човека на собствената му природа. Тъй като 

дяволът трябвало да бъде победен не от Бога, ами от плътта.” Затова и Хризостом 

отбелязва пак на същото място, че „не продължил да пости повече от Мойсей и Илия: 

за да не стане не за вярване въплъщението”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос не било редно 

да води прекалено суров живот, за да покаже себе си близък до ония, на които 

проповядвал. Но никой не бива да поема службата на проповедник, ако преди това не 

бъде пречистен и съвършено добродетелен: както за Христа е речено в Деяния на 

апостолите, 1:1, че „начена да върши и учи”. Ето защо, веднага след кръщението той 

прегърнал суровия живот, за да поучи останалите, че към длъжността на проповедника 

се пристъпва едва след като плътта бъде обуздана: съгласно реченото от апостола в 

Първото послание до коринтяните, 9:27: „Изнурявам и поробвам тялото си, да не би, 

като проповядвам на другите, сам негоден да стана.” 

 На второто трябва да се отговори, че казаното от Марка може да се разбира в 

смисъл, че бил в пустинята четиридесет дена и четиридесет нощи, като постил през тях: 

а това, дето бил изкушаван от сатаната, следва да се мисли станало не във въпросните 

дни и нощи, ами след тях; понеже у Матея, 4:2, е казано, че „като пости четирийсет 

дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня”, което дало на изкусителя повод да се 

приближи до него. Това, че ангелите му служили, следва да се разбира като станало 

впоследствие, което проличава от реченото пак там, 4:11, че „дяволът Го оставя” след 

изкушението, „и ето, Ангели дойдоха и Му служеха”. Вметнатото от Марка, че „беше 

със зверовете” показва, според Хризостом на същото място, каква е била пустинята: 

празна откъм човеци и пълна със зверове. Прочее, според тълкуването на Беда към това 

място Господ бил изкушаван четиридесет дена и четиридесет нощи. Само че това 

следва да се разбира не като отнасящо се до видимите изкушения, за които разказват 

Матей и Лука, и които станали след постите: ами за някакви други нападки, които 

Христос търпял от дявола тъкмо по време на постенето си. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че според Амвросий в коментара му 

върху Лука17

 

 дяволът отстъпил от Христа до някое време, защото „по-късно дошъл не 

да го изкушава, ами да воюва с него” по време на страстите Христови. При все това в 

последния случай той очевидно изкушавал Христа с тъга и омраза към ближните: както 

в пустинята го изкушавал с чревоугодие и пренебрегване на Бога чрез 

идолопоклонство. 

 

Раздел 4. Дали е бил подобаващ начинът и редът на изкушението18

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че не е бил подобаващ начинът 

и редът на изкушението. 

 1. Наистина, дяволското изкушение подтиква към грях. Но ако Христос се беше 

поддал на телесния глад и би превърнал камъните в хлябове, той не би съгрешил: както 

не съгрешил, когато съгласно Матея, 14:15, умножил по не по-малко чудодеен начин 

хлябовете, за да подкрепи гладуващата тълпа. Следователно това собствено не е било 

изкушение. 

 2. Освен това никой увещател няма да увещава в противното на онова, което 

възнамерява. Но дяволът, поставяйки Христа на стряхата на храма, искал да го изкуши 

с горделивост и тщеславие. Следователно не подобавало да го увещава да се хвърли 

надолу: тъй като това е противното на горделивостта и тщеславието, които винаги се 

стремят към въздигане. 

 3. Освен това едно изкушение подобава да бъде за един грях. Но при 

изкушението на планината той увещавал за два гряха: жадност и идолопоклонство. 

Следователно се оказва, че начинът на изкушаването не е бил подобаващ. 

 4. Освен това изкушенията са насочени към греховете. Но има седем главни 

порока, както беше установено във втората част на това съчинение. А дяволът 

изкушава само за три, именно за чревоугодие, тщеславие и жадност. Следователно 

изкушението не изглежда да е достатъчно. 

 5. Освен това след победата над всички пороци за човека остава изкушението в 

горделивост и тщеславие: тъй като „горделивостта прониква и добрите дела, та да 

                                                 
17 In Lc., IV. 
18 Cf. In Mt., IV. 
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погинат те”, както твърди Августин.19

 6. Освен това Иероним отбелязва в коментара си върху Матея

 Следователно Матей неподобаващо поставя като 

последно изкушението с жадност на планината, а като средно – това с тщеславие в 

храма; още повече, че Лука ги подрежда обратно. 
20

 7. Освен това в евангелския разказ има нещо неистинно. Понеже не изглежда 

възможно Христос да е застанал на стряхата на храма, без да бъде видян от другите. 

Нито пък има чак толкова висока планина, от която да може да бъде огледан целият 

свят и на Христа да бъдат показани всички земни царства. Следователно се оказва, че 

изкушението на Христа не е описано по подобаващ начин. 

, че „Христос 

възнамерявал да надвие дявола със смирение, а не със сила”. Следователно не бивало 

да го прогонва, заповядвайки му грубо: „Махни се от Мене, сатана!” 

 

 Противно на това е обаче авторитетът на Светото Писание. 

 

 Отговарям с думите, че изкушението от врага става чрез внушение, както 

отбелязва Григорий.21 А дадено нещо не може да бъде внушено на всички по един и 

същ начин: ами всекиму се внушава съобразно нещата, към които е привързан. Затова 

дяволът не изкушава духовния човек веднага с тежките грехове: ами започва с леките и 

постепенно преминава към по-тежките. Поради това в тридесет и първа книга на 

„Поучения”22

 Точно така е постъпил дяволът и при изкушаването на първия човек. Той 

подмамил ума на първия човек да яде от забраненото дърво, като рекъл според книгата 

Битие, 3:1: „Истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?” Сетне му внушил 

тщеславие с думите: „Ще ви се отворят очите.” След което довел изкушението до 

крайното възгордяване, като казал: „Ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.” 

 Григорий, тълкувайки реченото у Иова, 39:25: „Отдалеч досеща битката, 

гръмкия глас на воеводите и вика на войската”, казва: „Правилно се говори за призива 

на войводите и за вика на войската. Защото първите пороци се промъкват в подлъгания 

ум под някакво основание: а безбройните, които идват след тях и увличат към пълно 

обезумяване, се разнасят като животински крясък.” 

 Същия ред на изкушаването спазвал и по отношение на Христа. Най-напред го 

изкушавал с онова, към което се стремят в някаква степен и духовните мъже: да 
                                                 
19 Ep. CCXI. 
20 In Mt., I. 
21 Gregorius Magnus papa, In Evang., I, hom.16. – cf. Petrus Lombardus, Sent., II d.21 c.6. 
22 Id., Moral., XXXI 45. 
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поддържат телесната си природа с храна. На второ място преминал към онова, което 

понякога духовните мъже не успяват да сторят, именно да изложат делата си на показ: 

което е свързано с тщеславието. На трето място довежда изкушението до нещо, което 

вече е присъщо не на духовните, ами на плътските мъже: именно да възжаждат 

богатства и слава до степен, че да презрат Бога. Затова при първите две изкушения 

казал: „Ако си Син Божи”; не обаче и при третото, което, за разлика от първите две, не 

засяга духовните мъже, доколкото те са по осиновение Божии синове. 

 Христос устоял на въпросните изкушения, позовавайки се на закона, а не 

показвайки силата си: „ та със самото това и човека повече да почете, и по-тежко да 

накаже противника си, когато врагът на човешкия род бъде, така да се каже, надвит не 

от Бога, ами от човека”, както заявява папа Лъв.23

 

 

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

необходимото за поддържането на живота не е грехът на чревоугодието: а към този 

порок може да бъде отнесено онова нередно нещо, което човек прави от желание да 

поддържа живота си. Нередно е човек, можейки да разчита на човешка поддръжка, 

единствено за да поддържа тялото си поиска по чудодеен начин да му бъде доставена 

храна. Затова Господ по чудесен начин предоставил на чадата на Израила манна в 

пустинята, където те нямало откъде другаде да получат храна (Изх., 16:1 сл.). И по 

същия начин Христос нахранил в пустинята множеството, тъй като там то нямало 

откъде другаде да се сдобие с храна. Но за да утоли глада си, Христос е можел да се 

сдобие с храна по друг начин, а не вършейки чудеса: както според Матея, 3:4, сторил 

Иоан Кръстител или пък просто отивайки в някое недалечно място. Затова дяволът 

смятал, че ако е просто човек, Христос ще съгреши, опитвайки се да върши чудеса, за 

да утоли глада си. 

 На второто следва да се отговори, че чрез външната си смиреност често човек 

дири слава, с която да възвиси себе си по отношение на духовните блага. Затова 

Августин казва в „За Господнята проповед на планината”24

                                                 
23 Sermones, XXXIX 3. 

: „Трябва да имаме предвид, 

прочее, че себевеличаенето може да е не само в блясъка и великолепието на телесните 

вещи, ами и в мръсните дрипи.” За да обозначи тъкмо това, дяволът убеждавал Христа, 

търсейки духовна слава, да се хвърли телесно надолу. 

24 De sermone Domini in monte, II 12. 
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 На третото трябва да се отвърне, че стремежът към богатства и слава е грях, 

когато се стремим нередно към тях. Това става най-вече тогава, когато за да ги 

придобие, човек върши нещо недостойно. Затова дяволът не се задоволявал с това, да 

разпали жажда за богатства и почести, ами подканял Христа заради придобиването им 

да му се поклони: което е върховно престъпление против Бога. И поискал не само да му 

се поклони, ами и да падне ничком пред него: понеже по думите на Амвросий25

 На четвъртото трябва да се отговори, че според Амвросий пак на същото 

място „Писанието не би отбелязало, че като свършили изкушенията, дяволът отстъпил 

от Христа, ако в тези трите не се съдържаше материята на всички престъпления. 

Понеже причините за изкушенията са причини за въжделенията: именно за плътското 

наслаждение, надеждата за слава и алчността за власт.” 

 „в 

честолюбието се крие следната опасност: за да властвуваш над останалите, най-напред 

сам слугуваш; за да бъдеш почитан, се прекланяш; за да се издигнеш, се снизяваш”. 

Така и при предходните изкушения опитвал чрез влечението към един грях да 

подвежда към друг: от желанието за храна – към суетността на безпричинното 

чудотворство; и от жаждата за слава – към изкушаването на Бога, хвърляйки се надолу. 

 На петото трябва да се отговори, че според Августин в „За съгласието между 

евангелистите”26

 На шестото трябва да се отговори, че когато Христос бил неправедно 

изкушаван с думите на дявола: „Ако си Син Божий, хвърли се оттук долу”, той нито се 

смутил, нито порицал дявола. Когато обаче дяволът си присвоил дължимото Богу 

почитание, заявявайки: „Тебе ще дам властта над всички тия царства, ако ми се 

поклониш”, разядосал се и го прогонил с думите: „Махни се от Мене, сатана”: та да ни 

поучи с примера си великодушно да приемаме несправедливостите спрямо нас самите, 

но да не даваме ухо дори на несправедливостите спрямо Бога. 

 „не е много сигурно какво е сторено най-напред: дали първо са му 

били показани земните царства, а след това бил поставен на стряхата на храма; или 

второто станало най-напред, пък първото след това. Това обаче е без значение: понеже 

очевидно и едното, и другото било сторено.” Изглежда евангелистите подреждат 

събитията по различен начин, тъй като понякога от тщеславие се стига до жадност, а 

понякога е обратното. 

                                                 
25 In Lc., IV. 
26 De consensu evang.. II 16. 
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 На седмото пък следва да се отвърне, че, както казва Хризостом27, дяволът 

поставил Христа на стрехата на храма, „за да го видят всички: докато той, без да знае 

дяволът, постъпвал така, че никой да не го види”. Що се отнася до казаното, че 

„дяволът Му показа всички царства на вселената и славата им”, „това трябва да се 

разбира не в смисъл, че Христос видял всички царства, градове и народи, златото и 

среброто: ами дяволът посочил с пръст на Христа частите, в които са разположени 

всяко царство и град, и обяснил с думи достойнствата и състоянието на всяко царство”. 

Или пък според Ориген28

 

 „показал му как сам той царствувал в света чрез различните 

пороци”.      

                                                 
27 Op. imperf. in Mt., hom.5. 
28 In Lc., ad loc. 

http://philosophymedieval.org/�

	ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЪПРОС.
	Раздел 1. Дали е подобавало Христос да бъде изкушаван
	Раздел 2. Дали Христос е трябвало да бъде изкушаван в пустинята
	Раздел 3. Дали изкушението на Христа трябвало да бъде след пости
	Раздел 4. Дали е бил подобаващ начинът и редът на изкушението17F

