
Тома от Аквино 
XLVII. Относно действуващата причина за Христовото страдание 

1 

 

http://philosophymedieval.org/  

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМИ ВЪПРОС. 
ОТНОСНО ДЕЙСТВУВАЩАТА ПРИЧИНА ЗА ХРИСТОВОТО 

СТРАДАНИЕ 
 

 Следва да разгледаме действуващата причина за Христовото страдание. 

 Във връзка с нея се задават шест въпроса: 

 Първо, дали Христос е бил убит от други или се е самоубил. 

 Второ, какво го е подтикнало да се подложи на страдание. 

 Трето, дали Отец го е предал на страдание. 

 Четвърто, дали е подобавало да пострада по-скоро от ръцете на езичници или 

пък от иудеите. 

 Пето, дали убийците му са го познали. 

 Шесто, за греха на Христовите убийци. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос бил убит от другиго или се самоубил1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не бил убит от другиго, ами се самоубил. 

 1. Наистина, сам той заявява у Иоана, 10:18: „Никой не Ми отнима душата, но 

Аз Сам от Себе Си я давам.” Но убиец на някого наричаме онзи, който му е отнел 

душата. Следователно Христос не бил убит от други, ами се самоубил. 

 2. Освен това онези, които биват убити от други, постепенно отпадат от 

естеството си. Което е най-добре видно при разпнатите: понеже по думите на Августин 

в четвърта книга на „За Троицата”2

 3. Освен това убитите от другиго умират насилствено: значи не доброволно, тъй 

като насилственото противостои на доброволното. Но пак Августин настоява на 

същото място в „За Троицата”, че „Христовият дух не напуснал плътта неволно: ами го 

 „продължително време умират провесените на 

кръста”. С Христа обаче не станало така: защото „като извика пак с висок глас, изпусна 

дух”, както е речено у Матея, 27:50. Следователно Христос не е убит от други, ами се е 

самоубил. 

                                                 
1 Cf. Quodl., I q.2 a.2; In Io., II lect.3; X lect.4; Compend. theol., 230. 
2 De Trinitate, IV 13. 
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сторил, защото го пожелал, когато го пожелал и както го пожелал”. Следователно 

Христос не е убит от други, ами се е самоубил. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 18:33: „Ще Го бичуват и убият.” 

 

 Отговарям с думите, че дадено нещо може да бъде причина за някакво 

следствие в два смисъла. От една страна, като непосредствена причина за извършеното. 

В този именно смисъл преследвачите на Христа са го убили: понеже, възнамерявайки 

да го убият и следвайки това си намерение, те представляват достатъчната причина за 

смъртта му; доколкото тази причина довела до неговата смърт. От друга страна 

говорим и за непряка причина за дадено нещо, сиреч за такава, която може да попречи, 

ала не го прави: както ако кажем, че еди-кой си намокря другия, защото не е затворил 

прозореца, през който влиза проливният дъжд. В този смисъл Христос е бил причина за 

страданието и смъртта си. Защото е можел да ги възпрепятствува. Първо, като обуздае 

противниците си: та те или да не пожелаят, или да не са в състояние да го убият. Второ, 

защото духът му имал силата да опази природата на плътта му, та нищо да не успее да я 

нарани. Душата на Христа била в състояние да го стори, тъй като била свързана със 

Словото Божие в единството на лицето: както споменава Августин на посоченото място 

в четвърта книга на „За Троицата”. Та тъй като душата на Христа не отблъснала от 

собственото му тяло нанесената му щета, ами пожелала телесната природа да понесе 

тази щета, казваме, че той сам отдал душата си или че умрял доброволно. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че когато се казва: 

„Никой не Ми отнима душата”, се има предвид „против волята ми”. Защото за 

отнемане в собствения смисъл на думата говорим, когато някой отнема дадено нещо от 

другиго, без последният да желае това и да може да му се противопостави. 

 На второто трябва да се отговори, че за да покаже, дето насилствено 

наложеното му страдание не е изтръгнало душата му, Христос съхранил силата на 

телесната си природа, та да може и в сетния си час да извика със силен глас. Което се 

причислява сред чудесата в смъртта му. Поради което у Марка, 15:39, е речено: 

„Стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че Той, след като извика тъй, 

издъхна, каза: наистина Тоя Човек е бил Син Божий.” Чудно в Христовата смърт било и 

това, дето той умрял по-скоро от другите, подложени на същото наказание. Поради 

което у Иоана, 19:32 сл., е казано, че на онези, които били разпнати с Христа, „пребиха 
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пищелите”, за да умрат бързо; „а когато дойдоха при Иисуса и Го видяха вече умрял, не 

му пребиха пищелите”. И у Марка, 15:44, е речено, щото „Пилат се почуди, че Той вече 

е умрял”. Понеже както по негова воля телесната природа запазила силата си  до самия 

край, така също той прекратил мъките си тутакси, щом пожелал. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос едновременно претърпял 

насилие, за да умре, и при все това умрял доброволно: понеже тялото му било 

насилено, ала това насилие надмогнало тялото му само в степента, в която той самият 

пожелал. 

 

 

Раздел 2. Дали Христос умрял от послушание3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е умрял от 

послушание. 

 1. Наистина, послушанието предполага някакво предписание. Само че никъде не 

четем на Христа да е предписано да страда. Следователно той не страдал от 

послушание. 

 2. Освен това човек върши нещо от послушание, когато го върши поради 

необходимостта на някакво предписание. Ала Христос страдал не по необходимост, 

ами доброволно. Следователно не страдал от послушание. 

 3. Освен това боголюбието е по-превъзходна добродетел от послушанието. А за 

Христа четем, че пострадал от боголюбие: съгласно реченото в Посланието до 

ефесяните, 5:2: „Живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе 

Си.” Следователно страданието на Христа трябва да се отдаде по-скоро на 

боголюбието, нежели на послушанието му. 

 

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

послушен на Отца дори до смърт.” 

 

 Отговарям с думите, че напълно подобаващо е, дето Христос страдал от 

послушание. Първо, защото това подхождало на човешкото оправдание: та „както чрез 

непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй и чрез послушанието на 

                                                 
3 Cf. In Phil., II lect.2; C. Gent., IV 55; In Io., XV lect.8; In Rom., V lect.5; Compend. theol., 227. 
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Едного мнозина ще станат праведни”, както е речено в Посланието до римляните, 5:19. 

На второ място това било подходящо и с оглед помиряването на Бога с човеците, 

съгласно реченото пак там, 5:10: „Помирихме се с Бога чрез смъртта на Сина Му”: 

доколкото самата смърт на Христа била един вид жертвоприношение, напълно 

приемливо за Бога, съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 5:2: „Христос 

предаде себе си принос и жертва Богу за приятно благоухание.” А послушанието се 

поставя пред всички жертвоприношения: съгласно казаното в Първа книга Царства, 

15:22: „Послушанието е по-добро от жертва.” Затова и подобавало Христос да бъде 

предаден жертва на страдание и смърт именно от послушание. На трето място това 

подхождало и на победата му, с която надмогнал смъртта и създателя на смъртта. 

Защото воинът не може да победи, ако не слуша военачалника. Така и човекът Христос 

достигнал до победа благодарение на това, че бил послушен Богу: съгласно реченото в 

Притчи Соломонови, 21:28: „Мъж послушен говори победно.” 

 

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

заповед от Отца да страда: защото у Иоана, 10:18, е речено: „Имам власт да я дам, и 

власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца Си”, сиреч да даде и пак да 

приеме душата си. Това обаче, както пояснява Хризостом4

                                                 
4 In Io., hom.60. 

, не бива да се разбира в 

смисъл, че „първо изчакал да му бъде заповядано и че трябвало да бъде научен: ами 

постъпил по собствена воля и по този начин опровергал подозрението, че се противи” 

на Отца. Тъй като обаче с Христовата смърт се изчерпал старият закон, съгласно 

думите на самия умиращ у Иоана, 19:30: „Свърши се!”; можем да приемем, че със 

страданията си е изпълнил всички предписания на стария закон. Нравствените, 

основаващи се на предписанието за боголюбие, изпълнил, доколкото страдал от обич 

към Отца, съгласно реченото у Иоана, 14:31: „Отивам, за да разбере светът, че любя 

Отца и, както ми е заповядал Отец, тъй и правя. Станете, да си идем оттук”, сиреч към 

мястото на страданието; и също от обич към ближния, съгласно реченото в Посланието 

до галатяните, 2:20: „Възлюби ме и предаде Себе Си за мене.” Предписанията на закона 

относно обрядите, дадени най-вече с оглед на жертвоприношенията и даренията, 

Христос изпълнил със страданието си, доколкото всички древни жертвоприношения 

изобразявали отнапред истинското жертвоприношение, което Христос извършил, 

умирайки за нас. Поради което в Посланието до колосяните, 2:16 сл., е речено: „Никой 
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да ви не осъжда за ядене или пиене, или за някой празник или новолуние: това е сянка 

на бъдещето, а тялото е Христос”, тъй като Христос се съотнася с тези неща, както 

тялото – със сянката. Съдните предписания на закона пък, които са установени най-

вече с оглед удовлетворението на несправедливо пострадалите, Христос изпълнил със 

страданието си, понеже, както е речено в Псалома, 68:5: „Каквото не съм отнемал, него 

трябва да дам”, позволявайки да бъде прикован към дървото заради ябълката, която 

човекът откъснал от дърво противно на Божията заповед. 

На второто трябва да се отговори, че послушанието, ако и да предполага 

необходимост от гледна точка на предписаното, предполага воля от гледна точка 

изпълнението на предписаното. Такова именно било послушанието на Христа. Защото, 

разгледани сами по себе си, страданието и смъртта противостоят на естествената воля: 

само че Христос пожелал да изпълни Божията воля за това, съгласно реченото в 

Псалома, 39:9: „Желая да изпълня волята Ти, Боже Мой.” А у Матея, 26:42, произнася: 

„Ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.” 

На третото пък следва да се отвърне, че на едно и също основание Христос 

страдал и от боголюбие, и от послушание: понеже и предписанията за боголюбие 

изпълнил именно от послушание; и послушен бил от обич към предписания ги Отец. 

 

 

 

Раздел 3. Дали Бог Отец предал Христа на страдание5

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не Бог Отец е предал Христа на 

страдание. 

 1. Наистина, нечестиво и жестоко изглежда да предадеш невидим на страдание и 

смърт. Но, както е речено във Второзаконие, 32:4, „Бог е верен, и неправда няма в 

него”. Следователно не той е предал невинния Христа на страдание и смърт. 

 2. Освен това очевидно е невъзможно човек да бъде предаден от другиго на 

смърт и същевременно сам да се е предал. Само че „Христос за нас предаде Себе Си” 

(Ефес., 5:2): в съответствие с което у Исая, 53:12, е речено: „Душата Си на смърт 

предаде.” Следователно излиза, че не Бог Отец го е предал. 

                                                 
5 Cf. Sent., III d.20 a.5; C. Gent., IV 55; In Io., III lect.3; In Rom., VIII lect.6. 
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 3. Освен това Иуда бива упрекван, задето предал Христа на иудеите: съгласно 

реченото у Иоана, 6:70 сл.: „Един от вас е дявол. Говореше за Иуда, защото той щеше 

да Го предаде.” Упреквани биват и иудеите, които го предали на Пилат, съгласно онова, 

което последният сам казва у Иоана, 18:35: „Твоят народ и първосвещениците Те 

предадоха на мене.” На свой ред Пилат „Го предаде, за да бъде разпнат”, според 

казаното у Иоана, 19:16. „Но няма общуване между правда и беззаконие”, както четем 

във Второто послание до коринтяните, 6:14. Следователно, както излиза, не Бог Отец е 

предал Христа на страдание. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до римляните, 8:31: „Бог и 

собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, Христос страдал доброволно от 

послушание на Отца. Затова Бог Отец го предал на страдание поради три причини. 

Първо, доколкото с вечната си воля отредил отнапред Христовото страдание за 

освобождението на човешкия род: съгласно реченото у Исая, 53:6 сл.: „Господ възложи 

върху Него греховете на всинца ни”: и по-нататък: „Господу биде угодно да Го 

съкруши.” Второ, доколкото вдъхнал в него желанието да страда за нас, преливайки му 

боголюбие. Във връзка с което пак на същото място е речено: „Страдаше доброволно.” 

Трето, като не го предпазил от страданието, ами го предал на преследвачите му. Затова, 

както четем у Матея, 27:46, висейки на кръста, Христос се провикнал: „Боже Мой, защо 

си ме оставил?”, тъй като, както пояснява Августин6

 

, го отдал на властта на 

преследвачите му. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че нечестиво и жестоко е 

да предадеш невинен човек на страдание и смърт против волята му. Само че Бог Отец 

не предал Христа по този начин, ами вдъхвайки му желание да страда за нас. С което 

бива показана и строгостта на Бога (Рим., 11:22), който не пожелал да опрости греха без 

наказание, което апостолът изразява с думите (пак там, 8:32): „и собствения Си Син не 

пощади”; и благостта му, проявяваща се в това, че щом човек чрез никое претърпяно от 

него наказание не е в състояние да принесе достатъчно удовлетворение, му дал такъв, 

който да го стори, и това апостолът изразява с думите: „отдаде Го за всички нас”. И пак 

                                                 
6 Ep. CXL. 
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в същото послание, 3:25, четем: „Когото”, сиреч Христа, „Бог отреди да бъде с кръвта 

Си умилостивна жертва.” 

 На второто трябва да се отговори, че Христос, като Бог, предал себе си на 

смърт със същата воля и действие, с които и Отец го е сторил. А като човек отдал себе 

си по вдъхнатата му от Отца воля. Поради което няма противоречие в това, дето Отец 

предал Христа на страдание и Христос сам предал себе си. 

 На третото пък следва да се отвърне, че едно и също действие по различен 

начин се преценява като добро или лошо, в зависимост от корена, от който пониква. 

Защото Отец предал Христа и този предал себе си от боголюбие: което е похвално. 

Иуда обаче го предал от алчност, иудеите от завист, а Пилат от светски страх, понеже 

се боял от кесаря: което вече е укоримо. 

 

 

Раздел 4. Дали е подобавало Христос да страда от езичниците 

 

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

страда от езичниците. 

 1. Наистина, чрез Христовата смърт людете трябвало да бъдат освободени от 

греха, поради което и подобавало малцина от тях да съгрешат, убивайки го. Убивайки 

го, съгрешили иудеите, от името на които у Матея, 21:38, е речено: „Този е 

наследникът; хайде да го убием.” Оказва се, следователно, че е подобавало езичниците 

да не бъдат замесвани в прегрешението с убийството на Христа. 

 2. Освен това истината трябва да съответствува на образа. Но схващаните като 

образ жертвоприношения от стария закон вършели не езичниците, ами иудеите. 

Следователно и страданието на Христа, което е истинското жертвоприношение, не 

бивало да бъде осъществено чрез ръцете на езичниците. 

 3. Освен това, както е речено у Иоана, 5:18, „иудеите още повече искаха да Го 

убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като 

правеше Себе Си равен Богу.” Но тия неща очевидно противоречат единствено на 

иудейския закон: поради което и самите иудеи казват пак там, 19:7: „По нашия закон 

Той трябва да умре, защото Себе Си направи Син Божий.” Така че Христос изглежда 

било редно да пострада не от езичниците, ами от иудеите: и не е вярно казаното от тях 
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пак в същото послание, 18:31: „Нам не е позволено да убием никого”, доколкото много 

грехове законът им наказва със смърт, както се вижда от двадесета глава на Левит. 

 

 Противно на това е обаче казаното от самия Господ у Матея, 20:19: „Ще Го 

предадат на езичниците, за да бъде поруган, и бичуван, и разпнат.” 

 

 Отговарям с думите, че в самия начин на страданието Христово е изобразено 

следствието от него. Наистина, най-напред Христовото страдание допринесло за 

спасението на иудеите, мнозина от които се покръстили в смъртта Христова, както се 

вижда от Деяния на апостолите, 2:41 и 4:4. На второ място вследствие проповедите на 

иудеите резултатът от страданието Христово преходил върху езичниците. Затова 

подобавало Христос първоначално да страда от иудеите, а сетне, когато тези го 

предали, страданието му да бъде завършено от ръцете на езичниците. 

 

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

покаже преизобилието на боголюбието си, заради което пострадал, поискал от кръста 

да бъде простено на преследвачите му (Лука, 23:34); за да достигне плодът от молбата 

му и до иудеите, и до езичниците, пожелал да пострада както от едните, така и от 

другите. 

 На второто трябва да се отговори, че Христовото страдание било 

жертвоприношение, доколкото Христос по собствена воля приел смъртта от 

боголюбие. Доколкото обаче пострадал от преследвачите си, не било 

жертвоприношение, ами най-тежък грях. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както тълкува твърдението на 

иудеите, дето не им е позволено да убиват когото и да било, Августин7, това те 

разбирали в смисъл, щото не им е позволено да убиват когото и да било поради 

празничния ден, който били започнали да празнуват. Или го казвали, както отбелязва 

Хризостом8

                                                 
7 In Io., tr.114. 

, защото искали да го убият не като нарушител на закона, ами като 

обществен враг, тъй като обявил себе си за цар: а за това не те трябвало да го съдят. 

Или не им било позволено да го разпнат, както искали, ами да го убият с камъни, както 

постъпили със Стефан (Деян., 7:57). Или пък по-скоро трябва да се каже, че римляните, 

чиито поданици били, им били отнели властта да убиват. 

8 In Io., hom.83. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
XLVII. Относно действуващата причина за Христовото страдание 

9 

 

http://philosophymedieval.org/  

 

 

Раздел 5. Дали преследвачите на Христа са го познали9

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че преследвачите на Христа са го 

познали. 

 1. Наистина, у Матея, 21:38, е казано, че „лозарите, като видяха сина, казаха 

помежду си: този е наследникът; хайде да го убием.” По повод на което Иероним10

 2. Освен това Господ казва у Иоана, 15:24: „Сега и видяха, и намразиха, и Мене 

и Отца Ми.” Но видяното е ясно познато. Следователно иудеите познали Христа, но от 

ненавист го подложили на страдание. 

 

отбелязва: „С тези думи Господ съвсем открито потвърждава, че иудейските първенци 

разпнали Сина Божи не поради незнание, ами от завист. Защото те проумели, че той е 

онзи, на когото Отец е рекъл чрез пророка си: Искай от Мене, и ще Ти дам народите за 

Твое наследие.” Следователно те, както изглежда, са познали че той е Христос, Божият 

Син. 

 3. Освен това в документите на събора в Ефес11

 

 e казано: „Както скъсалият 

императорската харта се осъжда на смърт като нарушител на императорската дума: 

така и иудеят, разпнал оня, когото видял, ще бъде наказан като посегнал на самия Бог 

Слово.” А това не би било така, ако не са го познали като Божи Син: понеже 

незнанието би ги извинило. Следователно, както излиза, разпналите Христа иудеи са го 

познали като Син Божи. 

 Противно на това е обаче реченото в Първото послание до коринтяните, 2:8: 

„Ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата.” И в Деяния на апостолите, 

3:17, Петър се обръща към иудеите: „Аз зная, че вие, както и вашите началници, 

сторихте това по незнание.” И сам Господ се провиква от кръста според Лука, 23:34: 

„Отче, прости им, понеже не знаят, що правят.” 

 

 Отговарям с думите, че сред иудеите едни били по-големи, а други – по-малки. 

Големите, сиреч предводителите им, знаели, както е казано в книгата „Въпроси към 

                                                 
9 Cf. Sent., III d.19 a.1; In Mt., XXI; In I Cor., II lect.2. 
10 Cf. Rabanus Maurus, In Mt., VI. 
11 Conc. Ephes., III 10. 
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Новия и Вехтия Завет”12

 Трябва да се знае обаче, че незнанието им не ги извинява за стореното от тях 

престъпление: защото то било в някакъв смисъл следствие от душевната им нагласа. 

Наистина, те видели очевидните знаци за неговата божественост: ала от ненавист и 

завист към Христа ги преиначили и не поискали да повярват на думите му, че е Божи 

Син. Затова той казва за тях у Иоана, 15:22: „Ако не бях дошъл и не бях им говорил, 

грях не щяха да имат; а сега нямат извинение за греха си.” И малко по-нататък добавя: 

„Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да 

имат.” Така че като изречени от тяхно име можем да схванем следните думи у Иова, 

21:14: „Отстрани се от нас, не щем да знаем за Твоите пътища.” 

, също както и демоните знаели, че това е обещаният в закона 

Христос: „защото видели в него всички знамения, които предрекли пророците”. Те 

обаче не знаели тайната на божествеността му: Затова апостолът казва, че „ако бяха я 

познали, не биха разпнали Господа на славата”.  

 Малките пък, сиреч простолюдието, които не знаели тайните на Писанието, не 

го познали изцяло нито като Христос, нито като Син Божи: макар някои от тях също да 

вярвали в него. Мнозинството обаче не вярвало. И дори ако предполагали, поради 

множеството знамения и резултатността на учението му, че той е Христос, както се 

вижда от Иоана, 7:31 сл.: все пак по-сетне били подлъгани от първенците си да не го 

смятат нито за Син Божи, нито за Христос. Поради което и Петър им казал (Деян., 

3:17): „Аз зная, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание”: именно 

защото били подмамени от първенците си. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тези слова са изречени 

от лозарите, чрез които са обозначени управниците на оня народ и които знаели, че той 

е наследник, доколкото го познали като обещания в закона Христос. Ала против този 

отговор изглежда да е това, дето думите в Псалома, 2:8: „Искай от Мене, и ще Ти дам 

народите за Твое наследие”, са отправени към оногова, комуто е речено: „Син Мой си 

Ти; Аз днес Те родих.” Значи, ако са знаели, че той е онзи, комуто е речено: „Искай от 

Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие”, следва да са знаели, че е Син Божи. 

Хризостом13 също твърди, дето те „знаели, че е Божи Син”. И Беда14

                                                 
12 Ambrosiaster, Quaest. Nov. et Vet. Test., 66. 

 отбелязва в 

коментара си върху казаното у Лука, 23:34: „понеже не знаят, що правят”, следното: 

13 Op. imperf. in Mt., hom.43. 
14 In Lc., VI. 
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„Трябва да забележим, че той не се моли за ония, които разбрали, че е Син Божи, но 

предпочели да го разпнат, вместо да му се посветят.” На това обаче може да се възрази, 

че те го познали като Божи Син не по природа, ами по превъзходството на отделната 

благодат. Ала можем да кажем и че те познали истинския Божи Син, понеже им били 

дадени очевидни знаци, но в омразата и завистта си не пожелали да се съгласят и да го 

припознаят като Син Божи. 

 На второто трябва да се отговори, че преди това е казано: „Ако не бях сторил 

между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не щяха да имат”; а сетне е 

добавено: „а сега и видяха, и намразиха и Мене, и Отца Ми”. С което е показано, че те 

видели чудните дела на Христа, ала от ненавист не го познали като Син Божи. 

 На третото пък следва да се отвърне, че незнанието вследствие душевна 

предразположеност не извинява провинението, ами изглежда по-скоро да го утежнява: 

защото показва, че човек е толкова силно предразположен към грях, щото предпочита 

да не знае, за да не избегне греха. Затова иудеите съгрешили не само като разпнали 

човека Христа, ами и като разпнали Бога. 

 

 

Раздел 6. Дали разпналите Христа са сторили най-тежкия грях15

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че разпналите Христа не са 

сторили най-тежкия грях. 

 1. Наистина, не е най-тежък грях онова, за което има извинение. Ала самият 

Господ извинил греха на разпналите го, казвайки у Лука, 23:34: „Отче, прости им, 

понеже не знаят, що правят.” Следователно те не са сторили най-тежкия грях. 

 2. Освен това Господ казва на Пилат у Иоана, 19:11: „По-голям грях има оня, 

който Ме предаде на тебе.” Но тъкмо Пилат накарал слугите си да разпнат Христа. 

Оказва се, следователно, че по-голям е грехът на предателя Иуда, нежели този на 

разпналите Христа. 

 3. Освен това според Философа в пета книга на „Етика”16

                                                 
15 Cf. Sent., III d.19 a.1; Expos. super Symb., 4. 

 „никой не понася по 

своя воля неправдата”; и още: „никой не върши неправда там, където никой не търпи 

неправда”. Следователно никой не върши неправда по отношение постъпващия по 

собствена воля. Само че Христос страдал доброволно, както беше установено по-горе. 

16 Aristoteles, Ethic., V 9, 1136b6; 11, 1138a12; Thomas Aquinas, lect.14. 17. 
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Следователно разпналите Христа не са сторили нищо несправедливо. Така че грехът им 

не е най-тежкият. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Хризостом17

 

 по повод думите у Матея, 

23:32: „Допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си”, а именно: „В действителност те 

надхвърлили мярата на бащите си. Онези избивали хора: тези разпнали Бога.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, иудейските първенци познали 

Христа: а ако е имало в тях някакво незнание, то е причинено от духовната им нагласа, 

което не можело да ги извини. Затова те сторили най-тежкия грях: било от гледна точка 

на рода грях; било от гледна точка на злата воля. На свой ред по-незначителните иудеи 

съгрешили много тежко с оглед рода грях: в някакво отношение обаче грехът им е по-

малък поради незнанието им. Затова по повод на реченото у Лука, 23:34: „не знаят, що 

правят”, Беда пояснява пак на същото място: „Той моли за ония, които не знаят какво 

вършат и които имат ревност към Бога, ала не по знание.” Още по-извиним бил грехът 

на езичниците, които собственоръчно разпнали Христа, но които не познавали закона. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросното извинение 

Господне се отнася не до първенците на иудеите, ами до простолюдието, както беше 

казано. 

 На второто трябва да се отговори, че Иуда предал Христа не на Пилат, ами на 

първосвещениците, които го предали на Пилат: съгласно реченото у Иоана, 18:35: 

„Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене.” Грехът на всички тях бил по-

голям от Пилатовия, който убил Христа от страх пред кесаря, както и от този на 

воините, които разпнали Христа по заповед на началника си; не от алчност, като Иуда, 

нито от завист и омраза, като първосвещениците. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос пожелал страданието си, 

както и Бог го пожелал: не пожелал обаче нечестивото действие на иудеите. Затова 

убийците на Христа не са извинени за несправедливостта си. При все това онзи, който 

убива човек, постъпва несправедливо не само спрямо човека, ами и спрямо Бога и 

държавата: също както и самоубиецът, съгласно думите на Философа в пета книга на 

                                                 
17 Op. imperf. in Mt., hom.45. 
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„Етика”.18

 

 

 Затова Давид осъдил на смърт оногова, който „се не побоя да дигне ръка, за 

да убие помазаника Господен”, макар онзи да го помолил, както четем във Втора книга 

Царства, 1:6 сл.    

 

                                                 
18 Aristoteles, Ethic., V 11, 1138a8; Thomas Aquinas, lect.17. 
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