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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА СТРАДАНИЕТО ХРИСТОВО 
 

 След казаното дотук идва ред да говорим за напускането на този свят от Христа. 

Първо за страданието му; сетне за смъртта му; след това за погребението му; накрая за 

спускането му в преизподнята. 

 По отношение на страданието ще се спрем на три неща: най-напред на самото 

страдание; след това на действуващата причина за страданието; накрая на плода от 

страданието. 

 Във връзка с първото се задават дванадесет въпроса: 

 Първо, дали е било необходимо Христос да страда за освобождението на 

човешкия род. 

 Второ, дали е имало друг възможен начин за освобождаване на човеците. 

 Трето, дали този начин е бил по-подобаващ. 

 Четвърто, дали е подобавало да страда на кръста. 

 Пето, за всеобхватността на страданието му. 

 Шесто, дали е изпитвал най-голямата болка. 

 Седмо, дали цялата му душа е страдала. 

 Осмо, дали страданието му  е възпрепятствувало радостта от наслаждението. 

 Девето, за времето на страданието. 

 Десето, за мястото. 

 Единадесето, дали е подобавало да бъде разпнат с разбойниците. 

 Дванадесето, дали страданието на Христа трябва да се припише на 

божествеността му. 
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Раздел 1. Дали е било необходимо Христос да страда за 

освобождението на човешкия род1

 

 

Начева се тъй. Изглежда, че не е било необходимо Христос да страда за 

освобождението на човешкия род. 

1. Наистина, човешкият род можел да бъде освободен единствено от Бога: 

съгласно реченото у Исая, 45:21: „Не Аз ли, Господ? И няма друг Бог освен Мене – Бог, 

праведен и Който да спасява, няма освен Мене.” Но в Бога няма никаква необходимост: 

понеже това би отрекло всемогъществото му. Следователно не е било необходимо 

Христос да страда. 

2. Освен това необходимото противостои на доброволното. Ала Христос страдал 

по собствена воля: понеже у Исая, 53:7, е речено: „Страдаше доброволно.” 

Следователно не е било необходимо да страда. 

3. Освен това според Псалома, 24:10, „всички пътища Господни са милост и 

истина”. Ала от гледна точка на божественото милосърдие очевидно не е необходимо 

да страда: доколкото то безвъзмездно разпределя даровете, но и безвъзмездно отпуска 

дълговете и не изисква те да се плащат. Така е и от гледна точка на божествената 

справедливост: съгласно която човекът заслужил вечно проклятие. Следователно, както 

излиза, не е било необходимо той да страда за спасението на човешкия род. 

4. Освен това ангелската природа превъзхожда човешката: както се вижда от 

думите на Дионисий в четвърта глава на „За божествените имена”.2

 

 Само че Христос не 

страдал за възстановяването на съгрешилата ангелска природа. Следователно, както 

изглежда, не е било необходимо да страда и за спасението на човешката.  

Противно на това е обаче реченото у Иоана, 3:14 сл.: „Както Мойсей издигна 

змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий, та всякой, който вярва в 

Него, да не погине, но да има живот вечен.” Като се има предвид издигането на кръста. 

Следователно Христос очевидно е трябвало да страда. 

 

Отговарям с думите, че, както казва Философът в пета книга на „Метафизика”3

                                                 
1 Cf. Sent., III d.16 q.1 a.2; d.20 a.1; De ratione fidei, 7. 

, 

„необходимото” има много значения. От една страна това е нещо, което по природата 

2 De div. nom., IV 2; Thomas Aquinas, lect.1. 
3 Aristoteles, Met., V 5, 1015a20; Thomas Aquinas, lect.6. 
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си не може да стане по друг начин. В този смисъл очевидно не е било необходимо 

Христос да страда: нито откъм Бога, нито откъм човека. 

От друга страна говорим за външна необходимост. В този смисъл, ако има 

някаква действуваща или движеща причина, необходимостта става принуда: както ако 

човек не може да върви поради насилственото му задържане. Ако външното, което 

налага необходимостта, е цел, говорим за необходимост на поставената цел: както 

когато даден цел не може да е налице или не може да е подходяща, ако не бъде 

предпоставена.  

Следователно не е било необходимо Христос да страда по принуда: нито откъм 

Бога, който определил Христос да страда; нито откъм самия Христос, който страдал по 

своя воля. Това обаче било необходимо от гледна точка на целта. Първо, с оглед на нас, 

които сме освободени тъкмо чрез страданието му: съгласно реченото у Иоана, 3:14: 

„Трябва да се издигне Син Човеческий, та всякой, който вярва в Него, да не погине, но 

да има живот вечен.” Второ, с оглед на самия Христос, който чрез смиреното си 

страдание заслужил славата на възвисяването. Това именно означава реченото у Лука, 

24:26: „Тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си.” Трето, с оглед на 

Бога, който отредил страдание за Христа, предизвестено в Писанието и изобразено 

отнапред в спазването на Вехтия Завет. Тъкмо това е и казано у Лука, 22:22: „Син 

Човеческий отива, според както е определено”, и пак там, 24:44 сл.: „Ето това е, за 

което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за 

Мене в закона Мойсеев и у пророците и в псалмите. Тъй е писано, и тъй трябваше 

Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите.” 

 

И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че този аргумент се 

отнася до необходимостта като принуда откъм Бога. 

На второто трябва да се отговори, че този аргумент се отнася до 

необходимостта като принуда откъм човека Христос. 

На третото трябва да се отговори, че освобождаването на човека чрез 

страданието на Христа е съответствувало и на милосърдието, и на справедливостта му. 

На справедливостта, доколкото чрез страданието си Христос дал удовлетворение за 

греха на човешкия род: и по този начин човекът бил освободен благодарение 

справедливостта на Христа. На милосърдието, доколкото човек  сам не е в състояние да 

принесе удовлетворение за греховността на цялата човешка природа, както беше 

установено по-горе, поради което Бог дал като принасящ удовлетворение собствения си 
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Син: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:24 сл.: „Оправдани бяха даром, с 

Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Иисуса, Когото Бог отреди да бъде 

умилостивна жертва чрез вярата.” И това станало от по-щедро милосърдие, нежели ако 

беше опростил греховете без удовлетворение. Поради което в Посланието до 

ефесяните, 2:4 сл., е речено: „Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която 

ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа.” 

На четвъртото пък следва да се отвърне, че за разлика от човешкото, 

ангелското прегрешение било неизлечимо: което се вижда от казаното в първата част 

на настоящото съчинение. 

 

 

 

Раздел 2. Дали е бил възможен друг начин да бъде освободена 

човешката природа, освен чрез Христовото страдание4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че не е бил възможен друг начин да 

бъде освободена човешката природа, освен чрез Христовото страдание. 

 1. Наистина, Господ казва у Иоана, 12:24: „Ако житното зърно, паднало в земята, 

не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод”: като Августин5

 2. Освен това у Матея, 26:42, Господ се обръща към Отца: „Отче Мой, ако не 

може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.” Тук става дума 

именно за чашата на страданието. Значи то не е можело да подмине Христа. Поради 

което Иларий

 уточнява, че 

„зърно е нарекъл себе си”. Следователно, ако не бил умрял, не би принесъл плода на 

освобождението ни. 

6

 3. Освен това Божията справедливост изисквала човекът да бъде освободен от 

греха, когато Христос принесе удовлетворение чрез страданието си. А Христос не 

можел да подмине справедливостта си. Защото във Второто послание до Тимотея, 2:13, 

е речено: „Ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе 

Си.” Ала от себе си би се отрекъл, ако отречеше тази справедливост: понеже самият той 

 казва: „Чашата не може да го отмине, без да я изпие, понеже ние можем 

да бъдем възстановени единствено чрез неговото страдание.” 

                                                 
4 Cf. Sent., III d.20 a.4. 
5 In Io., tr.51. 
6 In Mt., 31. 
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е справедливостта. Оказва се, следователно, че няма как по друг начин човек да бъде 

освободен, освен чрез страданието Христово. 

 4. Освен това във вярата не може да има неистина. А древните отци са вярвали, 

че Христос ще страда. Следователно, както изглежда, Христос не би могло да не 

страда. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в тринадесета книга на „За 

Троицата”7

 

: „Смятаме за добър и съответствуващ на божественото достойнство начина, 

по който Бог е благоволил да ни освободи чрез посредника между Бога и човека, човека 

Иисус Христос: но ще покажем, че е имало и друг начин за Бога, комуто всичко е в 

еднаква степен подвластно.” 

 Отговарям с думите, че дадено нещо може да бъде наречено възможно или 

невъзможно в два смисъла: от една страна, безусловно и абсолютно; от друга, при 

някаква предпоставка. Казано безусловно и абсолютно, за Бога е било възможно да 

освободи човека по друг начин, а не чрез страданието на Христа: „защото у Бога няма 

да остане безсилна ни една дума”, както е речено у Лука, 1:37. Но ако предпоставим 

нещо друго, това е било невъзможно. Понеже е невъзможно Божието предзнание да 

греши и волята му или наредбата му да бъде отменена, ако предпоставим предзнанието 

и предопределението на Бога за Христовото страдание, така щото не е възможно 

едновременно Христос да не страда и човекът да бъде освободен по друг начин, освен 

чрез страданието му. Същият аргумент е валиден за всичко, което Бог знае и нарежда 

отнапред: както беше установено в първата част на това съчинение. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тук Господ говори, 

предпоставяйки Божието предзнание и предопределение, съобразно които е отредено 

плодът на човешкото спасение да е следствие именно от Христовото страдание. 

 По същия начин трябва да се разбира и второто възражение: „Ако не може Ме 

отмина тая чаша, без да я изпия”: сиреч „поради това, че Ти така си наредил”. Поради 

което добавя: „Да бъде Твоята воля.” 

 На третото трябва да се отговори, че и тази справедливост зависи от 

божествената воля, изискваща удовлетворение от човешкия род за прегрешението. Ала 

                                                 
7 De Trinitate, XIII 10. 
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в случай, че Бог беше поискал да освободи човека от греха без каквото и да е 

удовлетворение, той не би постъпил несправедливо. Защото един съдия, спазвайки 

справедливостта, не може да остави ненаказано провинението, когато трябва да го 

накаже, независимо дали то е сторено спрямо друг човек, държавата или някой 

високопоставен княз. Само че Бог няма по-висшестоящ от себе си, ами сам е 

върховното и общо благо на цялата вселена. Ето защо,  ако опрости греха, имащ 

смисъла на провинение срещу него самия, той не постъпва несправедливо спрямо 

никого: също както не постъпва несправедливо човек, когато прощава милосърдно и 

без удовлетворение нанесената му обида. Затова Давид, молейки за милосърдие, казва в 

Псалома, 50:6: „Пред Тебе едничкия съгреших”; сякаш вопие: „Без да сториш неправда, 

можеш да ми простиш.” 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че както човешката вяра, така и 

божествените Писания, които ни поучават във вярата ни, се опират на божественото 

предзнание и наредба. Затова едно и също е понятието за необходимостта, която 

произлиза от предпоставянето им, и за онази, която произлиза от божественото 

предзнание и воля. 

 

 

Раздел 3. Дали човешкото освобождение е можело да стане по по-

подходящ начин, нежели чрез страданието на Христа8

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че има и по-подходящ начин за 

освобождаване на човеците от този чрез страданието на Христа. 

 1. Наистина, в действието си природата наподобява божественото дело: именно 

като задвижвана и направлявана от Бога. Ала природата не прави чрез две неща онова, 

което може да направи и чрез едно. Та щом Бог е бил в състояние да освободи човека 

само по своя воля, изглежда неподобаващо за освобождението на човешкия род 

Христос да бъде отдаван на страдания. 

 2. Освен това естествено случващите се неща стават по по-подходящ начин от 

насилствено случващите се: понеже насилственото е някакво случайно отклонение от 

естественото, както е казано в „За небето”.9

                                                 
8 Cf. Sent., III d.20 a.4; In Heb., II lect.4; De ratione fidei, 7; Expos. super Symb., a.4.  

 Ала страданието на Христа довело до 

9 Aristoteles, De caelo, III 2, 300a23; Thomas Aquinas, lect.5. – cf. ibid., II 3, 268a19; Thomas Aquinas, lect.4. 
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насилствена смърт. Следователно по-подходящо изглежда Христос да е спасил човека 

чрез естествената си смърт, нежели чрез страданието си. 

 3. Освен това напълно подобаващо изглежда онзи, който върши нещо 

насилствено и несправедливо, да бъде удържан от по-висшата сила: поради което у 

Исая, 52:3, е речено: „За нищо бяхте продадени, и без сребро ще бъдете откупени.” Но 

дяволът нямал никакви права над човека, когото подмамил с хитрост и поробил с 

насилие. Следователно, както изглежда, напълно подобаващо било Христос да надвие 

дявола само с могъществото си, без да понася страдание. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на споменатото място в 

тринадесета книга на „За Троицата”: „Не е имало друг по-подходящ начин за 

изцеряването на нашата нищета” от този чрез Христовото страдание. 

 

 Отговарям с думите, че даден начин за постигане на целта е толкова по-

подходящ, колкото повече пригодни за въпросната цел неща се постигат чрез него. Но 

чрез това, дето човекът е освободен чрез Христовото страдание, се постигат много 

свързани със спасението неща, извън освобождението от греха. Първо, чрез него 

човекът научава колко много Бог го обича и това го подтиква и той да го възлюби: а в 

това и се състои съвършенството на човешката спасение. Поради което апостолът 

заявява в Посланието до римляните, 5:8: „Бог доказва любовта Си към нас с това, че 

Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.” Второ, чрез това ни е дал пример за 

послушание, смирение, устойчивост, справедливост, както и за останалите проявени 

при Христовото страдание добродетели: които са необходими за човешкото спасение. 

Поради което в Първото послание на Петра, 2:21, е речено: „Христос пострада за нас, 

като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му.” Трето, чрез страданието си 

Христос не само освободил човека от греха, ами му издействувал оправдаваща 

благодат и блажена слава, както ще бъде казано по-нататък. Четвърто, чрез това човеку 

била указана необходимостта да се пази чист от греха: съгласно реченото в Първото 

послание до коринтяните, 6:20: „Вие сте скъпо купени. Затова прославете и носете Бога 

в телата си.” Пето, това изявява достойнството на човека: понеже човекът бил победен 

и подмамен от дявола, ала пак човек трябвало да е този, който надвива дявола; и 

човекът заслужил смърт, ала пак човек със смъртта си надмогнал смъртта; както е 

казано пак там, 15:57: „Да въздадем благодарение Богу, Който ни дарява победата чрез 
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Иисуса Христа.” Затова и е било по-подходящо да бъдем освободени чрез страданието 

на Христа, нежели само по воля Божия. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че и природата, за да 

стори нещо по по-подходящ начин, събира много в едно: например двете очи, за да 

виждаме. Същото е и при останалите. 

 На второто трябва да се отговори, че, както казва Хризостом10

 На третото пък следва да се отвърне, че макар дяволът несправедливо да 

напада човека, човекът с право, поради прегрешението си, е оставен от Бога под 

властта на дявола. Затова и подобавало човекът да бъде освободен от тази си 

подчиненост по справедлив начин, като Христос принесе удовлетворение за него чрез 

страданието си. Това подобавало и за да бъде надвито високомерието на дявола, който 

е „опустошител на справедливостта и любител на силата”, та Христос „да надвие 

дявола и да освободи човека не единствено чрез божественото си могъщество, ами и 

чрез справедливостта и смиреността на страданието”, както отбелязва Августин в 

тринадесета книга на „За Троицата”.

, „Христос 

дошъл да унищожи смъртта, не своята, тъй като той е животът и значи в него няма 

смърт, ами човешката. Затова отдал тялото си не на собствената си смърт, ами понесъл 

тази, която човеците му принесли. Ала ако тялото му боледуваше или се разлагаше 

пред очите на всички, не би било подходящо той, който лекувал чуждите недъзи, да 

има измъчвано от същите недъзи тяло. От друга страна, ако беше отложил настрани 

тялото си без следа от някаква болест и сетне се явеше, хората не биха му повярвали, 

когато говори за възкресение. Защото как би проличала победата на Христа над 

смъртта, ако той не беше я претърпял пред очите на всички и не беше доказал чрез 

ненарушимостта на тялото си, че тя е надвита?” 

11

 

 

Раздел 4. Дали Христос е трябвало да страда на кръста12

 

 

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

страда на кръста. 

                                                 
10 Cf. Athanasius, Orat. de incarn. Verbi, 22. 
11 De Trinitate, XIII 13 sq. 
12 Cf. Sent., III d.20 a.4; In Mt., XXVII; C. Gent., IV 55; Quodl., I q.2 a.2; In Io., III lect.2; XII lect.5; Compend. 
theol., 288.  
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 1. Наистина, истината трябва да съответствува на образа. Но Христа отнапред 

изобразявали всички жертвоприношения във Вехтия Завет, където животните били 

посичани с меч и сетне изгаряни с огън. Следователно и Христос е трябвало да 

пострада не на кръста, ами по-скоро от меч и огън. 

 2. Освен това Дамаскин13

 3. Освен това за Христа у Матея, 21:9, е речено: „Благословен Идещият в име 

Господне.” А кръстната смърт била смърт за проклятие: съгласно казаното във 

Второзаконие, 21:23: „Проклет е пред Бога всеки обесен на дърво.” Излиза, 

следователно, че Христос не подобавало да бъде разпнат на кръста. 

 твърди, че Христос не е трябвало да понесе 

„унизителни страдания”. Само че смъртта на кръста е без съмнение твърде унизителна 

и недостойна: поради което в Премъдрост Соломонова, 2:20, е речено: „Да го осъдим на 

безчестна смърт.” Следователно Христос, както изглежда, не е трябвало да претърпи 

кръстна смърт. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до филипяните, 2:8: „Биде 

послушен дори до смърт, и то смърт кръстна.” 

 

 Отговарям с думите, че изцяло е подобаващо, дето Христос претърпял кръстна 

смърт. Първо, като пример за добродетелност. Така Августин заявява в „Осемдесет и 

три въпроса”14

 Второ, защото този вид смърт бил най-подходящ като удовлетворение за греха 

на първородителя ни, който откъснал забранения плод противно на Божията 

разпоредба. Та именно като удовлетворяване за въпросното прегрешение Христос е 

подобавало да страда, бидейки привързан към дърво, все едно възстановяващ онова, 

което Адам отнел: съгласно реченото в Псалома, 68:5: „Каквото не съм отнемал, него 

трябва да дам.” Поради което и Августин заявява в една своя проповед

: „Премъдростта Божия станала човек, за да ни даде пример как да 

живеем праведно. А праведният живот означава и да не се боим от онова, от което не 

си струва да се боим. Има обаче люде, които, ако и да не се страхуват от самата смърт, 

се ужасяват от вида смърт. Та за да не се бои праведникът от никой вид смърт, оня 

човек трябвало да бъде изложен на кръста: защото сред всички видове смърт няма по-

отблъскваща и ужасяваща.” 

15

                                                 
13 De fide orth., I 11; III 20. 

: „Адам 

14 83 quaest., qu.25. 
15 Serm. suppos., 32.  

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
XLVI. За страданието Христово 

10 

 

http://philosophymedieval.org/  

пренебрегнал предписанието, откъсвайки плода от дървото: но което изгубил Адам, 

Христос намерил на кръста.” 

 Трето, защото според Хризостом16 „пострадал върху издигнатото дърво, а не под 

покрив, за да се пречисти и природата на въздуха. Пък и земята била 

облагодетелствувана, бидейки пречистена от потеклата от прободената му страна 

кръв.” А по повод реченото у Иоана, 3:14: „Трябваше да се издигне Син Човеческий”, 

четем17

 Четвърто, за да подготви чрез смъртта си на кръста възхождането ни на небето, 

както твърди Хризостом.

: „Под „да се издигне” разбирай „да увисне нависоко”: та да освети въздуха 

онзи, който освещавал земята, докато крачел по нея.” 

18

 Пето, защото това подхожда за всеобщото спасение на целия свят. Поради което 

Григорий Нисийски

 Поради което и сам казва у Иоана, 12:32: „И кога Аз бъда 

издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си.” 

19 пояснява, че „формата на кръста, скрепен в средата и разгърнат 

към четирите страни, обозначава силата и разпростряното навсякъде провидение на 

увисналия на него”. И Хризостом20

 Шесто, защото чрез този вид смърт се означават различни добродетели. Така 

Августин заявява в „За благодатта на Вехтия и Новия Завет”

 добавя, че „умира на кръста с разпънати ръце, та с 

едната ръка да привлече древния народ, а с другата – езичниците”. 

21: „Не напразно е избрал 

този вид смърт: за да ни поучи за ширината и височината, дължината и дълбочината”, 

за които говори апостолът в Посланието до ефесяните, 3:18. „Понеже ширината е на 

гредата, прикована напреки горе; това се отнася до добрите дела, понеже там са 

разпънати ръцете. Дължината е на гредата, достигаща до земята и закрепена по някакъв 

начин там, сиреч поставена и удържана на това място; което се свързва с 

дълготърпението. Височината е на онази част от гредата, която се издига над напреки 

закрепената, сиреч главата на кръста: понеже превъзходно е очакването на таящите 

добра надежда. А частта от дървото, която е скрита зад прикованото и откъдето тръгват 

четирите краища на кръста, обозначава дълбочината на благодарената благодат.” И, 

както отбелязва пак Августин в коментара си върху Иоана22

                                                 
16 Homil. II de cruce et latrine, 1 sq. 

, „дървото, на което били 

приковани крайниците на страдалеца, станало и катедра за преподаващия учител”. 

17 Theophylactus, ad loc. 
18 Cf. Athanasius, loc. cit. 
19 In Christi resurr., hom.1. 
20 Cf. Athanasius, loc. cit. 
21 Ep. CXL 26. 
22 In Io., tr.119. 
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 Седмо, защото този вид смърт съответствува на множество образи. Наистина, 

както пояснява Августин в една своя проповед23

 

, дървен ковчег спасил човешкия род 

от потопа; когато Божият народ си тръгнал от Египет, Мойсей разделил морето с тояга, 

разбил фараона и откупил Божия народ; същият Мойсей хвърлил дървото във водата и 

я превърнал от горчива в сладка; и след удар с дървена тояга от скалата бликнала 

спасителната вода; и за да бъдат победени амаликитци, Божията тояга се появила в 

ръцете на Мойсея; и Божият закон бил положен, както се смята, в дървения ковчег на 

Завета; та чрез всичките тези неща стъпка по стъпка да стигнем до дървения кръст. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че олтарът за 

всесъжението, на който се принасят в жертва животни, е бил от дърво, както четем в 

Изход, 27:1: и в този смисъл истината съответствува на образа. „Ала не във всяко 

отношение: понеже тогава не би било подобие, ами истина”, както отбелязва Дамаскин 

в трета книга.24 В частност, както уточнява Хризостом25

 На второто трябва да се отговори, че Христос отказал да изтърпи унизителните 

страдания, свързани с ущърбност на знанието или благодатта, или също на 

добродетелността. Не обаче и несправедливо наложените му отвън: нещо повече, както 

е речено в Посланието до евреите, 12:2: „претърпя кръст, като презря срама”. 

, „главата му не е отсечена, 

както станало с Иоан; нито бил разполовен като Исая; за да бъде предадено на смъртта 

цялото му и неразделено тяло и така да не се даде повод на някои люде да разделят 

Църквата”. Вместо материалния огън пък при всесъжението на Христа горял огънят на 

боголюбието. 

 На третото пък следва да се отвърне, че според Августин в четиринадесета 

книга на „Против Фауст”26

                                                 
23 Serm. suppos., 32. 

 грехът е прокълнат: а следователно такава е и смъртта, 

както и смъртността, произлизаща от греха. „А тялото на Христа било смъртно, 

бидейки подобно на греховната плът.” Поради това Мойсей го нарича „прокълнато”: 

както и апостолът го назовава „грях”, заявявайки във Второто послание до 

коринтяните, 5:21: „Оногова, Който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи”, сиреч 

наказа го за греха. Когато го назовава „проклет от Бога”, това не говори за по-голямо 

недоброжелателство. Защото ако Бог не мразеше греха, не би пратил Сина си да го 

приеме и отстрани. Така че признай, щото е приел проклятието върху себе си онзи, 

24 De fide orth., III 26. 
25 Cf. Athanasius, loc. cit. 
26 Contra Faustum, XIV 4 sq. 
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който, както признаваш, е умрял за нас.” Ето защо в Посланието до галатяните, 3:13, е 

речено: „Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана заради нас 

прокълнат.” 

 

 

Раздел 5. Дали Христос е претърпял всички страдания 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е претърпял всички 

страдания. 

 1. Наистина, в десета книга на „За Троицата”27

 2. Освен това у Исая, 52:13 сл., е речено: „Ето, Моят Раб ще благоуспее, ще се 

въздигне, ще се възвиси и възвеличи. Както мнозина бидоха смаяни, гледайки на Него, 

толкоз ликът Му бе обезобразен повече, отколкото на всеки човек, и видът Му – 

повече, отколкото на синовете човешки.” Но Христос бил въздигнат, доколкото имал 

цялата благодат и цялото знание: за което и мнозина го гледали смаяни. Следователно 

той изглежда бил и обезобразен, претърпявайки всички човешки страдания. 

 Иларий твърди: „Единородният 

Богу свидетелствува, че за да осъществи тайнството на собствената си смърт, изчерпал 

всички видове човешки страдания, додето отпуснал глава и предал Богу дух.” 

Следователно той, както излиза, претърпял всички човешки страдания. 

 3. Освен това страданието на Христа било заради спасението на човека от греха, 

както беше казано по-горе. Ала Христос дошъл да спаси човеците от всички видове 

грях. Следователно трябвало да претърпи и всички видове страдания. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Иоана, 19:32 сл., че „войниците пребиха 

пищелите на първия, както и на другия, разпнат с Него. А когато дойдоха при Иисуса, 

не му пребиха пищелите.” Следователно той не е претърпял всяко човешко страдание. 

 

 Отговарям с думите, че човешките страдания могат да бъдат разглеждани по 

два начина. Първо, с оглед на вида им. В този смисъл Христос не е трябвало да 

претърпи всяко човешко страдание: понеже много страдания са взаимоизключващи се 

по вид, например изгарянето в огън и давенето във вода. Разбира се, тук говорим за 

                                                 
27 De Trinitate, X 2. 
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външно наложените страдания: понеже вътрешно причинени, каквито са например 

телесните болежки, той не е подобавало да търпи, както беше казано по-горе. 

 С оглед на рода обаче Христос е претърпял всяко човешко страдание. Което 

може да се схваща в три отношения. Първо, откъм човеците. Понеже е страдал и от 

езичници, и от иудеи; от мъже и жени, както се вижда от случая с обвинилите Петра 

слугини. Страдал е от князе, от служителите им и от простолюдието: съгласно реченото 

в Псалома, 2:1 сл.: „Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща? 

Въстават царете земни. И князете се съвещават против Господа и против Неговия 

Помазаник.” Страдал е също от близки и познати; например от Иуда, който го предал, и 

от Петър, който се отрекъл от него. 

 От друга страна претърпял е страдание от всичко, което кара човека да страда. 

Наистина, Христос страдал, задето учениците му го изоставили; от хулите срещу името 

му; от подигравките с честта и славата му, както и от  нанасяните му обиди; от това, 

дето смъкнали дрехите му; от душевна мъка, потрес и страх; от телесни рани и бичове. 

 От трета страна същото може да бъде видяно откъм телесните членове. Защото 

Христос страдал от трънения венец на главата му; от забитите в ръцете и нозете му 

гвоздеи; от плесниците и заплюванията на лицето; от камшиците по цялото тяло. 

Страдал и с всяко свое телесно сетиво: с осезанието, бидейки бичуван и прикован с 

гвоздеи; с вкуса, бидейки поен с жлъч и оцет; с обонянието, бидейки провесен за 

изтезание на място, вонящо от труповете на мъртвите, което наричат „костницата”; със 

слуха, бидейки терзан от гласовете на хулещите и осмиващите го; със зрението, 

гледайки плачещите негова майка и любим ученик. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че казаното от Иларий 

следва да се разбира като отнасящо се до всички родове страдания; а не до всички 

видове. 

 На второто трябва да се отговори, че сходството там е не по броя на 

страданията и благодатите, ами по величината им: понеже както е издигнат над другите 

по отношение на благодатните дарове, така е захвърлен и по-долу от всички чрез 

безчестието на страданието. 

 На третото пък следва да се отвърне, че що се отнася до достатъчността, дори 

най-нищожното страдание на Христа е достатъчно за изкупуването на всички грехове 

на човешкия род. С оглед на съответствието обаче е трябвало да претърпи всички 

родове страдания, както вече беше споменато. 
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Раздел 6. Дали болката на Христовото страдание е била по-голяма 

от всички други болки28

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че болката на Христовото 

страдание не е била по-голяма от всички други болки. 

 1. Наистина, болката на понасящия страданието се усилва съобразно тежестта и 

продължителността на самото страдание. Ала някои мъченици са изтърпявали по-тежки 

и по-продължителни страдания от Христа: например Лаврентий, който бил изпечен 

върху скара; и Винценций, чиито меса били разкъсвани с железни шипове. 

Следователно страдащият Христос очевидно не е изпитал най-голямата болка. 

 2. Освен това силата на ума смекчава болката: поради което стоиците смятали, 

че „душата на мъдрия не познава тъгата”.29 И според Аристотел30

 3. Освен това, колкото по-чувствителен е страдащият, толкова по-голяма е 

болката от страданието му. Ала душата е по-чувствителна от тялото: понеже тялото 

усеща благодарение на душата. Адам дори в състоянието си на невинност е имал по-

чувствително тяло, нежели Христос, който приел човешкото тяло с естествените му 

недостатъци. Оказва се, следователно, че болката на страдащата в чистилището или в  

преизподнята душа, или болката на Адама, ако той беше страдал, би била по-голяма от 

болката, изпитана от Христа. 

 моралната 

добродетел заема средината между страстите. В Христа обаче е била налице съвършена 

умствена сила. Следователно той, както изглежда, е и изпитвал съвсем слаба болка. 

 4. Освен това загубата на по-голямо благо причинява по-силна болка. Но 

съгрешавайки, грешникът губи по-голямо благо, нежели Христос в страданието си: 

понеже животът в благодатта е по-добър от естествения живот. При това Христос, 

който загубил живота си, ала след три дена щял да възкръсне, очевидно загубил нещо 

далеч по-малко от онова, което онези, които губят живота си и ще останат в смъртта. 

Следователно, както излиза, Христос не е претърпял най-голямата болка. 

 5. Освен това невинността на страдащия приумалява болката от страданието. А 

Христос страдал невинен: съгласно реченото у Иеремия, 11:19: „Аз бях като кротко 

                                                 
28 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.3. 
29 Augustinus, De civ. Dei, IV 8. 
30 Ethic., II 6, 1106b14; Thomas Aquinas, lect.6 sq. 
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агне, водено на клане.” Следователно, както изглежда, болката на страдащия Христос 

не е била най-голямата. 

 6. Освен това у Христа няма нищо излишно. Ала дори най-слабата болка на 

Христа би била достатъчна за целта на човешкото спасение: защото той притежавал 

безкрайна сила откъм божественото лице. Следователно би било напразно да изпитва 

най-силната болка. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Плач Иеремиев, 1:12, от името на Христа: 

„Погледнете и вижте, има ли болка като моята болка.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, когато ставаше дума за 

приетите от Христа недостатъци, Христос е изпитвал истинска болка: и телесна, 

причинена от вредоносното за тялото; и вътрешна, причинена от възприемането на 

нещо вредоносно и носеща названието тъга. Както едната, така и другата болка в 

Христа са били най-големите сред болките в настоящия живот. Което се дължи на 

четири неща. 

 Първо, на причината за болката. Защото причина за телесната болка било 

нараняването на тялото. Което било твърде болезнено, било поради страданието 

изобщо, както беше казано: било поради рода на страданието. Защото твърде болезнена 

е смъртта на разпнатите на кръст: тъй като те биват приковани на места, богати на 

нерви и  във висша степен чувствителни, именно ръцете и нозете; и тежестта на 

увисналото тяло постоянно усилва болката; и към това се прибавя продължителността, 

тъй като те не умират веднага, както това става при посечените с меч. Причина за 

вътрешната болка пък били, най-напред, всички грехове на човешкия род, заради които 

принасял удовлетворение чрез страданието си: поради което и сякаш на себе си ги 

приписва, заявявайки в Псалома, 21:2: „Словата на простъпките ми.” На второ място 

такава причина било падението на иудеите и на другите люде, виновни за смъртта му, и 

най-вече на учениците, които се потресли от страданието му. На трето място такава е 

загубата на телесния живот, която е естествено ужасяваща за човешката природа. 

 На второ място величината на болката зависи от чувствителността на страдащия. 

Защото телесно той бил съставен по най-добрия начин, тъй като тялото му било 

оформено чудесно чрез действието на Светия Дух: както и другите сторени по 
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чудодеен начин неща са по-мощни от останалите, съгласно казаното от Хризостом31

 На трето място величината на болката на страдащия Христос зависи от 

чистотата на самата болка. Защото при другите страдалци вътрешната тъга, както и 

външната болка биват смекчени от някакво разумно разсъждение, от прехождането или 

разпростирането от висшите към низшите сили. Което не е било така при страдащия 

Христос: доколкото той „позволил на всяка от силите да върши своето”, както 

отбелязва Дамаскин.

 по 

повод на виното, в което Христос превърнал водата. Затова в него било най-изявено 

осезанието, от което и следва болката. На свой ред душата с вътрешните си сили най-

отчетливо възприема всички причини за тъга. 

32

 На четвърто място величината на болката на страдащия Христос зависи от 

обстоятелството, че той приел въпросното страдание и болката доброволно, с цел да 

освободи човеците от греха. Затова и приел толкова болка, колкото съответствува на 

големината на плода, който последвал от нея. 

  

 Като отчетем съвместно споменатите четири причини, става ясно, че Христос е 

изпитал най-голямата болка. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че този аргумент изхожда 

от само една от приведените причини, именно от нараняването на тялото, което е 

причина за телесната болка. Ала останалите причини умножават неимоверно много 

болката на страдащия Христос, както беше казано. 

 На второто трябва да се отвърне, че моралната добродетел по един начин 

смекчава вътрешната тъга, а по друг – сетивната болка. Вътрешната тъга намалява 

пряко, установявайки срединното в нея като в своя материя. Само че моралната 

добродетел установява средината между страстите, както беше установено във втората 

част на настоящото съчинение, не съобразно реалната им величина, ами съобразно 

съразмерността: за да не надхвърля страстта мерилото на разума. И тъй като стоиците 

смятали, че никоя тъга не е полезна за каквото и да било, те приемали тъгата за изцяло 

несъзвучна с разума: поради което и мъдрецът трябва изцяло да я избягва. В 

действителност обаче тъгата е нещо похвално, както настоява Августин в 

четиринадесета книга на „За Божия град”33

                                                 
31 In Io., hom.22. 

: когато именно тя произлиза от светата 

32 De fide orth., III 19. – cf. ibid., III 14 sq. 
33 De civ. Dei, XIV 8 sq. 
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любов, сиреч когато човек тъгува за собствените си или чужди грехове. Тя се смята за 

полезна и с оглед удовлетворението за греха: съгласно реченото във Второто послание 

до коринтяните, 7:10: „Скръбта по Бога произвежда неизменно покаяние за спасение.” 

Ето защо Христос, за да принесе удовлетворение за греховете на всички люде, приел 

най-голямата и безусловна тъга, която обаче не надхвърля мерилото на разума. 

Моралната добродетел, наистина, не намалява външната сетивна болка пряко: тъй като 

тази болка не е подвластна на разума, а следва природата на тялото. Намалява я обаче 

косвено, чрез разпростиране от висшите към низшите сили. А такова нещо не е имало у 

Христа, както беше казано.   

 На третото следва да се отговори, че болката на отделената душа на 

страдащия е свързана с бъдещото осъждане, което надхвърля всяко зло в този тук 

живот, също както славата на светците надхвърля всяко благо в настоящия живот. И 

когато казваме, че Христовата болка е била най-голямата, ние не я приравняваме към 

болката на отделената душа. Тялото на Адама пък не би могло да страда, ако не беше 

съгрешило и по този начин не беше станало смъртно и уязвимо за страдание. И 

страдайки, то би изпитвало по-слаба болка от Христовото тяло поради споменатите 

основания. От които става видно, че и ако приемем нещо, което е невъзможно, именно 

че Адам е страдал в състоянието си на невинност, болката му би била по-малка от тази 

на Христа. 

 На четвъртото трябва да се отговори, че Христос страдал не само за загубата 

на собствения си телесен живот: но и за греховете на всички останали. Тази болка в 

Христа надхвърля болката на всеки каещ се. Било защото тя произлизала от по-голяма 

мъдрост и боголюбие, които усилват болката на разкаянието. Било защото изпитвал 

болка едновременно за всички грехове: съгласно реченото у Исая, 53:4: „Понесе 

нашите недъзи.” А телесният живот на Христа бил толкова достоен, най-вече поради 

присъединената към него божественост, че дори за временната му загуба трябвало да 

бъде изпитвана по-голяма болка, нежели за загубата на чийто и да е друг живот по 

което и да е време. Поради което и Философът заявява във втора книга на „Етика”34

                                                 
34 Aristoteles, Ethic., II 4, 429a24; Thomas Aquinas, lect.7. 

, че 

добродетелният повече обича живота си, доколкото знае, че той е по-добър: и при все 

това го отдава в името на благото на добродетелта. По същия начин Христос отдал 

многообичния си живот за благото на боголюбието: съгласно реченото у Иеремия, 12:7: 

„Най-обичното на душата Ми отдадох в ръцете на враговете му.” 
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 На петото трябва да се отговори, че невинността на страдащия намалява 

болката от страданието по брой: понеже когато страда виновен, той изпитва болка не 

само от наказанието, ами и за прегрешението, докато невинният страда само от 

наказанието. Тази болка обаче нараства у него поради невинността му: доколкото 

възприема наложеното му наказание като нередно. Затова и останалите, които не му 

съчувствуват, заслужават по-голям упрек: съгласно реченото у Исая, 57:1: „Праведник 

умира, и никой не взима това присърце.” 

 На шестото пък следва да се отвърне, че Христос пожелал да освободи 

човешкия род от греха не само с могъщество, ами и със справедливост. Затова 

съобразил не само каква сила да има болката му с оглед на съединената божественост: 

ами и каква болка ще е достатъчна за такова удовлетворение съобразно човешката 

природа. 

 

 

Раздел 7. Дали Христос е страдал с цялата си душа35

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е страдал с цялата си 

душа. 

 1. Наистина, когато страда тялото, душата страда акцидентално, доколкото е 

„действителност на тялото”. Само че тя не е действителност на тялото във всяка своя 

част: тъй като интелектът не е действителност на никое тяло, както е казано в трета 

книга на „За душата”.36

 2. Освен това всяка душевна способност изпитва въздействие от собствения си 

обект. А обект на висшата разумна част са „вечните разумни основания”, „към 

съзерзцаването и осмислянето на които тя е насочена”, както отбелязва Августин в 

тринадесета книга на „За Троицата”.

 Следователно Христос очевидно не е страдал с цялата си душа. 

37

 3. Освен това сетивното страдание се смята за завършено, когато достигне до 

разума. Което обаче у Христа не е станало, както твърди Иероним

 От вечните разумни основания обаче Христос не 

би могъл да претърпи никаква вреда: понеже те по никой начин не му противостоят. 

Следователно излиза, че той не е страдал с цялата си душа. 

38

                                                 
35 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.1; De verit., q.26 a.3 ad 1; a.9; Quodl., VII q.2 a.1; Compend. theol., 232.  

, ами той по-скоро е 

предугаждал страданието. Затова и Дионисий казва в писмото си до евангелиста 

36 Aristoteles, De anima, III 4, 429a24; Thomas Aquinas, lect.7. 
37 De Trinitate, XIII 7. 
38 In Mt., IV. 
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Иоан39

 4. Освен това страданието причинява болка. Но в съзерцаващия интелект няма 

болка: понеже „никаква тъга не противостои на наслаждението от съзерцанието”, както 

пояснява Философът в първа книга на „Топика”.

, че „той само умствено възприемал причинените му страдания”. Следователно, 

както изглежда, Христос не е страдал с цялата си душа. 

40

 

  Оказва се, следователно, че Христос 

не е страдал с цялата си душа. 

 Противно на това е обаче казаното в Псалома, 87:4, от името на Христа: 

„Душата ми се насити на нещастия”; което глосата пояснява така: „Не на пороци, ами 

на болки, които душата съпреживява с тялото, или на нещастията на погубения народ, 

съчувствувайки му.”Ала душата му не би била изпълнена с въпросните нещастия, ако 

той не е страдал с цялата си душа. Следователно Христос е страдал с цялата си душа. 

 

 Отговарям с думите, че за цяло говорим спрямо частите. Части на душата 

наричаме способностите й. Така казваме, че страда цялата душа, доколкото тя страда по 

същността си: или доколкото страда във всички свои части. 

 Трябва да забележим обаче, че дадена душевна част страда по два начина. От 

една страна, със собственото си страдание: когато именно изпитва въздействие от 

собствения си обект, например когато зрението страда от преизобилността на 

вижданото. От друга страна дадена способност страда със страданието на носителя, на 

който се основава: както зрението страда, когато страда зрителното сетиво в окото, на 

което се основава зрението; например когато окото бъде прободено или прогорено. 

 Така че редно е да заявим, щото ако мисли душата според същността й, то 

очевидно цялата душа на Христа е страдала. Защото цялата същност на душата се 

свързва с тялото, при това така, че „цялата е в цялото тяло и цялата е във всяка негова 

част”. Ето защо, когато тялото страдало и се канело да се отдели от душата, страдала 

цялата душа. 

 Ако пък мислим цялата душа съобразно всичките й способности и ако говорим 

за собствените страдания на отделните способности, тя е страдала с всички свои по-

низши сили: защото в по-низшите душевни сили, които се занимават с временните 

неща, се откривала все някаква причина за болката на Христа, както става видно от 

казаното по-горе. Но в това отношение висшият разум в Христа не страдал от своя 
                                                 
39 Ер. 10. 
40 Aristoteles, Topic., I 13, 106a38. 
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обект, сиреч от Бога, който бил за душата Христова не причина за болка, ами за 

наслаждение и радост. Съобразно другият начин на страдание пък, когато говорим за 

пострадване на способността откъм носителя й, всички душевни способности на 

Христа са вкоренени в същността на душата, до която достига страданието на тялото, 

чиято действителност е душата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че макар интелектът като 

способност да не е действителност на тялото: същността на душата е действителност на 

тялото, а именно в нея е вкоренена разумната способност, както беше установено в 

първата част на това съчинение. 

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент се отнася до страданието 

откъм собствения обект: а в това отношение върховният разум в Христа не е страдал. 

 На третото трябва да се отговори, че за завършено страдание говорим, когато 

болката обърква душата, а това става, ако страданието на сетивната част е такова, щото 

да отклони разума от правилността на действието му, та той да последва страданието, а 

не да го овладее чрез свободното си произволение. Но страданието на сетивната част не 

достига в този смисъл в Христа чак до разума, ами връзката е откъм носителя, както 

беше казано. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че съзерцаващият интелект не може 

да има болка или тъга откъм обекта си, който е съзерцаваната безусловно истина, 

придаваща му завършеност. Към него обаче може да бъде отнесена болката или 

причината за нея по вече споменатия начин. 

 

 

Раздел 8. Дали по време на страданието цялата душа на Христа е 

изпитвала блажена наслада41

 

  

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че по време на страданието не 

цялата душа на Христа е изпитвала блажена наслада. 

 1. Наистина, невъзможно е едновременно да изпитваш болка и да се радваш: тъй 

като болката и радостта са противоположни. Ала цялата душа на Христа изпитвала 

                                                 
41 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.3; De verit., q.10 a.11 ad 3; q.26 a.10; Quodl., VII q.2 a.1; Compend. theol., 232.  
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болка по време на страданието, както беше установено по-горе. Следователно няма как 

да се е наслаждавала. 

 2. Освен това в седма книга на „Етика”42

 3. Освен това блаженото наслаждение е в познанието и любовта към 

божествените предмети: както се вижда от думите на Августин в първа книга на „За 

християнското учение”.

 Философът казва, че тъгата, ако е 

силна, възпрепятствува не само противоположното й, ами и всяко удоволствие: както и 

обратно. Но болката на Христовото страдание е била най-голямата, както беше 

показано: а също и наслаждението е най-голямото, както беше установено във втората 

част на това произведение. Следователно не е възможно душата на Христа цялата 

едновременно да е страдала и да се е наслаждавала. 

43

 

 Само че не всички душевни сили са способни да познаят и 

възлюбят Бога. Следователно не цялата душа на Христа се е наслаждавала. 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин на споменатото място в трета 

книга, че божествеността на Христа „позволила на плътта да върши и претърпява 

собствено присъщото й”. На същото основание, доколкото на душата Христова, която е 

блажена, е собствено присъщо да се наслаждава, страданието не е възпрепятствувало 

наслаждението. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано малко по-горе, цялата душа може да 

бъде мислена и съобразно същността й, и съобразно всички нейни способности. Ако 

бъде мислена съобразно същността й, тя цялата се е наслаждавала, доколкото е носител 

на върховната част на душата, на която е свойствено да се наслаждава на 

божествеността: така че, както страданието на основание на същността се приписва на 

върховната част на душата, така и, обратно, наслаждаването на основание на 

върховната част на душата се приписва на същността. 

 Ако обаче възприемем душата от гледна точка на всичките й способности, то в 

този смисъл не цялата душа се наслаждавала: нито пряко, тъй като наслаждението не 

може да е действие на всяка душевна част; нито чрез препредаване, тъй като, докато 

Христос бил пътник, славата не се препредавала от висшата към низшата част, нито от 

душата към тялото. Но тъй като, от друга страна, и върховната част на душата не била 

                                                 
42 Aristoteles, Ethic., VII 14, 1154b13; Thomas Aquinas, lect.14. 
43 De doctr. christ., I 4.  
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възпрепятствувана по отношение на собствено присъщото й от по-низшата, излиза, че 

докато Христос страдал, върховната част на душата е изпитвала съвършена наслада. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че радостта от 

наслаждението не противостои непосредствено на болката от страданието: тъй като те 

не са от едно и също нещо. Наистина, няма пречка противоположностите да са налице в 

едно и също нещо в различно отношение. Така радостта от наслаждението може да 

бъде отнесено към висшата част на душата съобразно собствено присъщото й действие: 

а болката на страданието – съобразно неговия носител. Мъката на страданието се 

отнася към същността на душата откъм тялото, чиято форма душата е: а радостта от 

наслаждението – откъм способността, чийто носител душата е. 

 На второто трябва да се отговори, че казаното от Философа е вярно на 

основание на естественото разпростиране от една душевна способност към друга. Само 

че нищо такова не е станало у Христа, както беше казано по-горе. 

 На третото пък следва да се отвърне, че този аргумент се отнася до цялостта 

на душата с оглед на нейните способности. 

 

 

Раздел 9. Дали Христос е страдал в подобаващото време44

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е страдал в 

подобаващото време. 

 1. Наистина, Христовото страдание е изобразена чрез заколването на пасхалното 

агне: поради което и апостолът казва в Първото послание до коринтяните, 5:7: „Пасхата 

наша, Христос, биде заклан.” Ала пасхалното агне  бива заклано на четиринадесетия 

ден привечер, както е речено в Изход, 12:6. Оказва се, следователно, че Христос е 

трябвало тогава да страда. Което, разбира се, не е така: понеже по това време той 

празнувал Пасха с учениците си, съгласно реченото у Марка, 14:12: „В първия ден на 

Безквасниците, когато колеха пасхалното агне”; а страдал на следния ден (Мат., 27:1). 

 2. Освен това страданието на Христа е издигането му, съгласно реченото у 

Иоана, 3:14: „Трябва да се издигне Син Човеческий.” А самият Христос е наречен 

„Слънцето на правдата”, както четем у Малахия, 4:2. Излиза, значи, че той е трябвало 

                                                 
44 Cf. In. Mt., XXVII: In Io., XIII lect.1. 
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да страда в шестия час, когато слънцето е издигнато най-нависоко. На което 

противоречи обаче казаното у Марка, 15:25: „Беше третият час, и Го разпнаха.”  

 3. Освен това, както слънцето се издига най-високо всеки ден в шестия час, така 

и всяка година най-нависоко се издига при лятното слънцестоене. Следователно 

Христос е трябвало да страда по-скоро по време на лятното слънцестоене, нежели по 

времето на пролетното равноденствие. 

 4. Освен това светът се осветява чрез присъствието на Христа в него: съгласно 

реченото у Иоана, 9:5: „Докле съм в света, светлина съм на света.” Следователно с 

оглед на човешкото спасение той е трябвало да живее по-дълго в този свят, така щото 

да страда не на млади години, ами едва като остарее. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 13:1: „Иисус знаеше, че е дошъл 

часът Му да премине от тоя свят към Отца.” И пак там, 2:4: „Още не е дошъл часът 

Ми.” По повод на което Августин45

 

 отбелязва: „Часът му дошъл, когато преценил, че е 

сторил достатъчно: не по необходимост, ами по воля; не под условие, ами по 

могъщество.” Следователно той страдал в подобаващото време. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, страданието на Христа било 

подчинено на волята му. А волята му била насочвана от божествената мъдрост, която 

нарежда всичко подобаващо и за полза, както е речено в Премъдрост Соломонова, 7:1. 

Ето защо трябва да признаем, че Христос понесъл страданието си в подходящото 

време. Поради което и Августин46

 

 казва: „Спасителят сторил всичко на мястото и във 

времето му.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че според някои Христос 

страдал по време на четиринадесетата луна, когато иудеите колят пасхата. Затова и у 

Иоана, 18:28, е казано, че иудеите „не влязоха в преторията” на Пилат в самия ден на 

страданието, „за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата”. Във връзка с това 

Хризостом47

                                                 
45 In Io., tr.8. 

 заявява, че „тогава иудеите правили пасха: а той я празнувал един ден по-

рано, запазвайки за убийството си петъка, когато в древността ставала пасха”. Съзвучно 

на това изглежда казаното у Иоана, 13:1 сл., че „Пред празник Пасха Иисус стана от 

46 Cf. Ambrosiaster, Quest. Nov. et Vet. Test., qu.55. 
47 In Io., hom.83. 
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вечерята и почна да мие нозете на учениците си.” В противоречие с това е обаче, както 

изглежда, казаното у Матея, 26:17, че „в първия ден на празник Безквасници 

пристъпиха учениците към Иисуса и Му рекоха: де искаш да Ти приготвим да ядеш 

пасхата?” От което става ясно, че „доколкото пръв ден на празника Безквасници се 

нарича четиринадесетият ден от първия месец, когато по пълнолуние се заколва 

агнето”, както отбелязва Иероним48, Христос вечерял по време на четиринадесетата 

луна, а страдал по време на петнадесетата. Което е още по-определено казано у Марка, 

14:12: „В първия ден на Безквасниците, когато колеха пасхалното агне”, и т.н.; и у 

Лука, 22:7: „И настана денят Безквасници, когато трябваше да се заколи пасхалното 

агне.” Затова някои твърдят, че Христос ял пасхата с учениците си в подходящия ден, 

сиреч по времето на четиринадесетата луна, „показвайки, че до сетния си ден не е 

противоречил на закона”, както уточнява Хризостом в коментара си върху Матея49: а 

иудеите, заети с подготовката на Христовата смърт, в противоречие със закона 

пренесли празнуването на Пасха за следващия ден. Затова за тях е казано, че в деня на 

Христовото страдание не искали да влязат в преторията, „за да се не осквернят, та да 

могат да ядат пасхата”. Само че и това не изглежда да е съзвучно с казаното от Марка: 

„В първия ден на Безквасниците, когато колеха пасхалното агне”. Значи Христос и 

иудеите едновременно празнували древната Пасха. И, както казва Беда в коментара си 

върху Марка50

                                                 
48 In Mt., IV. 

, „макар Христос, който е нашата пасха, да бил разпнат на следващия 

ден, сиреч по времето на петнадесетата луна; все пак в нощта, когато било заклано 

агнето, предал на учениците си да празнуват тайнството на неговата плът и кръв, и, 

бидейки хванат и вързан от иудеите, положил светото начало на собственото си 

заколение, сиреч на страданието си”. А когато у Иоана, 13:1, се казва: „Пред празник 

Пасха”, се има предвид четиринадесетата луна, сиреч четвъртък: понеже времето на 

петнадесетата луна при иудеите бил празничният ден Пасха. Така че денят, наречен от 

Иоан „пред празник Пасха”, Матей назовава, поради естественото различаване на 

дните, „първия ден на празник Безквасници”: понеже според празничния ритуал на 

иудеите тържествата започват от вечерта на предходния ден. Казаното пък, че яли 

пасха по време на петнадесетата луна, се отнася не до пасхалното агне, което било 

заклано по време на четиринадесетата луна: ами до пасхалното ястие, сиреч до 

безквасните хлябове, които трябвало да бъдат изядени от чистите. Ето защо Хризостом 

49 In Mt., hom.81. 
50 Cf. In Lc., VI. 
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пак на същото място51

 На второто трябва да се отговори, че според Августин в „За съгласията между 

евангелистите”

 предлага друго тълкуване: именно че „Пасха” може да означава 

целият иудейски празник, който продължавал седем дни. 

52

 На третото трябва да се отговори, че, както е казано на посоченото място в 

книгата „Въпроси към Новия и Вехтия Завет”, „Господ пожелал да откупи и възобнови 

със страданието си света тогава, когато го е и сътворил, сиреч по време на 

равноденствието. Тогава денят започва да става по-голям от нощта: защото страданието 

на Спасителя ни извежда от мрака към светлината.” И тъй като съвършеното 

просветляване ще бъде при второто пришествие на Христа, времето на това 

пришествие се сравнява с лятото, например у Матея, 24:32 сл., където е речено: „Когато 

клоните на смоковницата станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято; тъй и вие, 

кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.” Тогава именно Христос ще 

бъде издигнат най-нависоко. 

 „Христос бил предаден от Пилат, за да го разпнат, „около шестия 

час”, както се изразява Иоан. Не казва, че е бил шестият час, ами „около шестия”: 

сиреч, че петият бил отминал и наченал шестият, а чак когато се изпълнил шестият и 

Христос увиснал на кръста, паднал мрак. Подразбира се, че бил третият час, когато 

иудеите завикали да бъде разпнат Господ: и с това се показва, че в действителност те са 

го разпнали, когато завикали. Та за да не би замисълът за това толкова голямо 

престъпление да бъде отнесен не към иудеите, ами към войниците, евангелистът казва, 

че са го разпнали в третия час, за да установи, че са го разпнали по-скоро онези, които в 

третия час викали да бъде разпнат. Прочее, не е лишено от смисъл и това, дето някои 

схващат петъка преди Пасха, споменат от Иоан с думите: „беше петък пред Пасха, 

около шестия час”, като третия час на деня. Защото петъкът преди Пасха се мисли като 

„подготовка”. В действителност Пасхата на Господнето страдание наченала от деветия 

час на нощта, когато всички князе го обявили за заслужаващ смърт. Та тъкмо между 

този час на нощта и разпъването на кръста се вмества „около шестият час” според Иоан 

или „третият час” според Марка. Някои пък смятат, че това разминаване се дължи на 

грешка на гръцкия преписвач: защото знаците, с които се обозначават въпросните 

числа, са твърде сходни на гръцки. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че Христос пожелал да страда на 

млади години поради три причини. Първо, за да прояви по-пълно обичта си, отдавайки 
                                                 
51 In Io., hom.83. 
52 De consensu evang., III 13. 
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за нас живота си тогава, когато бил в съвършено състояние. Второ, защото не 

подобавало в него да се прояви естествената отпадналост или болестта, както беше 

казано по-горе. Трето, за да може, умирайки на млади години и възкръсвайки, да 

покаже по себе си като какви предстои да възкръснем. Поради което в Посланието до 

ефесяните, 4:13, е речено: „Докле всички достигнем до единство на вярата и на 

познаването Сина Божий, до състоянието на мъж съвършен, до пълната възраст на 

Христовото съвършенство.” 

 

 

Раздел 10. Дали Христос е страдал на подобаващото място53

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е страдал на 

подобаващото място. 

 1. Наистина, Христос е страдал по човешката си плът, която била зачената от 

Девата в Назарет и родена във Витлеем. Следователно той очевидно е трябвало да 

страда не в Иерусалим, ами в Назарет или Витлеем. 

 2. Освен това истината трябва да съответствува на образа. Ала страданието на 

Христа е отнапред изобразено чрез жертвоприношенията в стария закон. А те са 

принасяни в храма. Следователно и Христос е трябвало да страда в храма, а не извън 

градските порти. 

 3. Освен това лекарството трябва да съответствува на болестта. А страданието на 

Христа било лек срещу греха на Адама. Адам обаче бил погребан не в Иерусалим, ами 

в Хеврон: понеже у Иисуса Навин, 14:15, е казано: „Името на Хеврон по-преди беше 

Кириат-Арба, както се наричаше един едър човек между синовете Енакови.” 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 13:33: „Не бива пророк да загине 

вън от Иерусалим.” 

 

 Отговарям с думите, че, както е казано на споменатото място в „Осемдесет и 

три въпроса”, „Спасителят сторил всичко на мястото и във времето му”: понеже както 

всички неща, така и всички места са в ръцете му. Ето защо Христос страдал както в 

подходящото време, така и на подходящото място. 

                                                 
53 Cf. S. th., III q.35 a.7 ad 1; q.83 a.3 ad 1; In Mt., XXVII; In Io., XIX lect.3. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че напълно е подобавало 

Христос да страда в Иерусалим. Първо, защото Иерусалим бил мястото, което Бог 

избрал за жертвоприношенията пред него (Второзак., 12:5). Тези тъкмо 

жертвоприношения изобразявали страданието на Христа, което е истинското 

жертвоприношение: съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 5:2: „Предаде Себе 

Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.” Поради което и Беда отбелязва в 

една хомилия54, че „като наближил часа на страданието, Господ пожелал да се доближи 

до мястото на страданието”, сиреч до Иерусалим, където отишъл пет дена преди Пасха, 

също както според предписанието на закона (Изх., 12:3) пасхалното агне се отвежда на 

мястото на заколението пет дена преди Пасха, сиреч по време на десетата луна. Второ, 

защото силата на страданието му трябвало да се разпростре върху целия свят, поради 

което и пожелал да пострада в средата на обитаемата земя, сиреч в Иерусалим. Затова в 

Псалома, 73:12, е речено: „Боже, Царю мой отвека, Който извършваш спасение сред 

земята”: сиреч в Иерусалим, наречен „земен пъп”.55 Трето, защото това във висша 

степен подхожда на смиреността му: доколкото както избрал най-позорната смърт, така 

в смиреността си не отказал да изтърпи унижението в едно толкова прочуто място. 

Затова папа Лъв казва в проповедта си за Богоявление56

 На второто трябва да се отговори, че Христос страдал не в храма или в града, 

ами извън градските порти поради три причини. Първо, за да съответствува истината на 

образа. Защото телецът и козелът, тържествено принасяни в жертва за изкупление на 

цялото множество, били изгаряни извън града: както е предписано в Левит, 16:27. 

Поради което в Посланието до евреите, 13:11 сл., е речено: „Понеже телата на 

животните, чиято кръв за очистяне греховете първосвещеникът внася в светилището, се 

изгарят отвън стана, затова и Иисус, за да освети човеците с кръвта Си, пострада вън от 

: „Онзи, който приел образа на 

слуга, избрал отнапред Витлеем за раждането, а Иерусалим за страданието си.” 

Четвърто, за да покаже, че от князете на народа е дошла нечестивостта на убийството 

му. Затова пожелал да пострада именно в Иерусалим, където пребивавали въпросните 

князе. Поради което в Деяния на апостолите, 4:17, е речено: „Събраха се в тоя град 

против Светия Твой Син Иисуса, Когото си Ти помазал, Ирод и Понтий Пилат с 

езичниците и с народа израилски.” 

                                                 
54 Homiliae, I hom.23. 
55 Cf. Hieronymus, In Ez., II. 
56 Sermones, XXXI 2. 
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градските порти.” Второ, за да ни даде пример за излизане вън от светското поведение. 

Поради което пак там, 13:13, е добавено: „Нека излизаме при Него извън стана, носейки 

поруганието Му.” Трето, според Хризостом в проповедта му за страстите Христови57

 На третото пък следва да се отвърне, че, както твърди Иероним в коментара 

си върху Матея

,  

„Господ не желаел да страда под покрива или в иудейския храм, за да не задигнат 

иудеите спасителната жертва и за да не помислиш, че той е пожертвувал себе си само 

за този народ. Затова е поискал това да стане извън града, извън стените, за да знаеш, 

че жертвоприношението било общо, че било за цялата земя, за общо пречистване.” 

58

 

, „според нечие тълкуване Адам бил погребан в място, наречено 

„Костницата”, понеже там е положен черепът на древния човек. Превъзходно 

тълкуване и галещо ушите на народа: само че невярно. Защото извън града и отвъд 

градските порти има места, където се отсичат главите на осъдените и които носят 

названието „костница” за „обезглавените”. Иисус бил разпнат на такова място, та в 

предишната територия на осъдените да се въздигнат флаговете на мъченичеството. Що 

се отнася до Адама, той е погребан в Хеврон, както четем у Иисуса Навин.” Ала 

Христос е трябвало да бъде разпнат по-скоро в общото за осъдените място, нежели до 

гробницата на Адама, за да проличи, че Христовият кръст е лекарство не само за 

личното прегрешение на Адама, ами и за греха на целия свят. 

 

Раздел 11. Дали е подобавало Христос да бъде разпнат с разбойници59

 

 

 На единадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобавало Христос 

да бъде разпнат с разбойници. 

 1. Наистина, във Второто послание до коринтяните, 6:14, е казано: „Какво 

общуване има между правда и беззаконие?” Но Христос е станал за нас Божия правда; а 

беззаконието се отнася към разбойниците. Следователно не подобавало Христос да 

бъде разпнат заедно с разбойниците. 

 2. Освен това във връзка с реченото у Матея, 26:35: „Ако трябва дори и да умра с 

Тебе, няма да се отрека от Тебе”, Ориген60

                                                 
57 Homil. II de cruce et latrine. 

 заявява: „На човеци не отива да умрат с 

Иисуса, който умрял за всички.” А по повод реченото у Лука, 22:33: „Готов съм да 

58 In Mt., IV. 
59 Cf. In Mt., XXVII; In Io., XIX lect.3. 
60 In Mt., 88. 
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отида с Тебе и в тъмница, и на смърт”, Амвросий отбелязва: „Господнето страдание 

има последователи, няма равни. Така щото още по-малко подхожда Христос да е 

страдал заедно с разбойниците. 

 3. Освен това у Матея, 27:44, е речено, че „Го хулеха и разбойниците, разпнати с 

него”. Но у Лука, 23:42, четем, че единият от разпнатите с Христа му казал: „Спомни си 

за мене, Господи, кога дойдеш в царството Си.” Излиза, следователно, че освен 

разбойниците хулители с него бил разпнат и друг, който не го хулел. Така се оказва 

неточен разказът на евангелистите, дето Христос бил разпнат с разбойници. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 53:12: „Към злодейци биде 

причислен.” 

 

 Отговарям с думите, че Христос бил разпнат между разбойници, но едно било 

намерението на иудеите, а друга – Божията наредба. Намерението на иудеите било, 

като разпнат разбойници от двете му страни, както казва Хризостом61

 Що се отнася до Божията наредба, то според Иероним на същото място в 

коментара му върху Матея Христос бил разпнат с разбойниците, та „както бил осъден 

на кръстни мъки заради нас, така и е разпнат като виновен сред виновници в името на 

всеобщото спасение.” 

, „да му припишат 

онова, в което те били заподозряни. Само дето не станало тъй. Защото за тях не става и 

дума: прославя се, напротив, неговият кръст. Царете снемат короните си, за да приемат 

кръста: кръстът сияе върху пурпурните им мантии, короните им, оръжието им, на 

осветената трапеза, навсякъде по земята.” 

 На второ място, както отбелязва папа Лъв в проповедта си за страстите 

Христови62, „двама разбойници, един отдясно, другият отляво, са разпнати, та със 

самия вид на мястото за изтезание да проличи разделението между човеците, което 

трябва да се направи в съдния му час.” И Августин заявява в коментара си върху 

Иоана63

                                                 
61 In Mt., hom.87. 

: „Ако се вгледаш внимателно, самият кръст е съдилище. В средата е съдията; 

единият, който повярвал, е освободен; а другият, който го хулел, е осъден. Та той вече 

показал, какво ще стане с живи и мъртви, едните ще бъдат поставени вдясно, а другите 

– вляво.”  

62 Sermones, LV 1. 
63 In Io., tr.31. 
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 На трето място според Иларий64

 На четвърто място, както казва Беда в коментара си върху Матея

 „двама разбойници били приковани отляво и 

отдясно, показвайки, че целият многообразен човешки род е призован към тайнството 

на Господнето страдание. Но тъй като вярващите се различават от неверниците 

съобразно разделението на дясно и ляво, единият от двамата, поставеният отдясно, е 

спасен и оправдан от вярата.” 
65

 

, „разпнатите 

с Господа разбойници обозначават онези, които вярват и изповядват Христа, като или 

приемат борбата на мъченичеството, или се подлагат на постановленията на най-

суровата дисциплина. Но които правят това заради вечната слава, са означени чрез 

вярата на разбойника вдясно: а които го вършат за човешка похвала, подражават по ум 

и по действие на този вляво.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че както Христос нямал 

дълг да умре, ами доброволно приел смъртта, та със силата си да я победи, така той и 

не бил заслужил да бъде поставен редом с разбойници, ами пожелал да бъде осъден 

заедно с нечестивци, та със силата си да разруши беззаконието. Затова Хризостом казва 

в коментара си върху Иоана66

 На второто трябва да се отговори, че поради същата причина и не е подобавало 

някой друг да страда с Христа. Понеже Ориген добавя на същото място: „Всички били 

грешни и всички имали нужда някой да умре за тях, а не те – за други.” 

, че „обръщането на разбойника на кръста и отвеждането 

му в рая е не по-малко чудо от разтрисането на скалите”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че според Августин в книгата му „За 

съгласието между евангелистите”67 можем да предположим, щото когато казва: 

„разбойниците Го хулеха”, Матей употребява множествено число вместо единствено. 

Или пък, следвайки Иероним68

 

, можем да се съгласим, че „първоначално и двамата го 

хулели; а сетне, като видял знаменията, единият от тях повярвал”. 

 

                                                 
64 In Mt., XXXIII. 
65 In Mt., IV. 
66 In Io., hom.85. 
67 De consensu evang., III 16. 
68 In Mt., IV. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
XLVI. За страданието Христово 

31 

 

http://philosophymedieval.org/  

Раздел 12. Дали страданието на Христа трябва да бъде приписано на 

божествеността му69

 

 

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че страданието на Христа 

трябва да се припише на божествеността му. 

 1. Наистина, в Първото послание до коринтяните, 2:8, е речено: „Ако бяха я 

познали, не биха разпнали Господа на славата.” Но Господ на славата Христос е според 

божествеността си. Следователно на Христа подобава да страда съобразно 

божествеността си. 

 2. Освен това начало на човешкото спасение е самата божественост: съгласно 

реченото в Псалома, 36:39: „От Господа е спасението на праведниците.” Следователно, 

ако страданието на Христа не засягаше божествеността му, то очевидно не би било 

плодоносно за нас. 

 3. Освен това иудеите били наказани за убийството на Христа като за убийство 

на самия Бог: което показва и величината на наказанието. Това обаче не би било така, 

ако страданието не се отнасяше до божествеността. Следователно страданието 

Христово се е отнасяло до божествеността. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Атанасий в писмото му до Епиктет70

 

: 

„Оставайки по природа Бог, Словото е неуязвимо.” Но неуязвимото не може да страда. 

Следователно страданието на Христа не е засягало божествеността му. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, единението на човешката и 

божествената природи е станало в лицето, ипостасата и носителя, като при това се е 

съхранила различеността на природите: така че едно да е лицето и ипостасата на 

божествената и човешката природи, като обаче се запазва свойството на всяка от тях. 

Ето защо, както отбелязахме по-горе, ако приемем, че на божествената природа следва 

да се припише страдание, това ще е не на основание на неуязвимата божествена 

природа, ами на човешката. Затова в съборното послание на Кирил71

                                                 
69 Cf. C. Gent., IV 55; In I Cor., II lect.2; Expos. super Symb., 4. 

 е казано: „Ако 

някой не изповядва, щото Словото Божие е страдало по плът и по плът е било разпнато, 

анатема.” Следователно страданието Христово се отнася до носителя на божествената 

70 Ер., 6. 
71 Ad Nestorium, anath.12. 
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природа на основание на приетата уязвима природа, а не на основание на неуязвимата 

божествена природа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за Господа на славата 

се казва, дето бил разпнат, не доколкото той е Господ на славата, ами доколкото е 

уязвим човек. 

 На второто трябва да се отговори, че, както е казано в документите на Ефеския 

събор72

 На третото пък следва да се отвърне, че, както е добавено на същото място, 

„иудеите разпнали не обикновения човек, ами насочили преследванията си срещу Бога. 

Представи си, че князът изрича нещо, което се записва с букви върху някаква харта и се 

разпраща по градовете: и че някакъв непокорен човек скъса хартата. Той ще бъде 

осъден на смърт не защото е скъсал хартата, ами защото е нарушил думата на 

властника. Та нека иудеят не е сигурен, че е разпнал обикновен човек. Което видял,  

било като хартата: скритото в нея било Словото на владетеля, родено по природа, а не 

просто произнесено на глас.”     

, „Христовата смърт, ставайки смърт на Бога”, именно чрез единение в лицето, 

„разрушила смъртта”: понеже онзи, който страдал, „бил Бог и човек. Така че не била 

наранена природата Божия: нито тя се е изменила, за да приеме страданията.” 
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