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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМИ ВЪПРОС. 
ЗА НАЧИНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХРИСТОВОТО СТРАДАНИЕ 
 

 Сега идва ред да говорим за въздействието на Христовото страдание. Първо за 

начина на въздействие; сетне за самото въздействие.  

 Относно първото се пита за шест неща: 

 Първо, дали страданието на Христа е довело до спасението ни като заслуга. 

 Второ, дали като удовлетворение. 

 Трето, дали като жертвоприношение. 

 Четвърто, дали като изкупление.  

 Пето, дали на Христа е собствено присъщо да е Изкупител. 

 Шесто, дали е довело до спасението ни поради действеността си. 

 

 

Раздел 1. Дали страданието на Христа е довело до спасението ни 

като заслуга1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че страданието на Христа не е довело до спасението 

ни като заслуга. 

 1. Наистина, началата на страданията не са в нас. Но човек има заслуга и  

заслужава похвала единствено за онова, чиито начала са в него самия. Следователно 

страданието на Христа не е довело до спасението ни като заслуга. 

 2. Освен това Христос е заслужил и за себе си, и за нас още със зачеването си, 

както беше казано по-горе. Ала излишно е отново да бъде заслужено нещо, което вече 

веднъж е заслужено. Следователно чрез страданието си Христос не е заслужил нашето 

спасение. 

 3. Освен това корен на заслугата е боголюбието. А в Христа боголюбието не е 

нараснало по време на страданието повече, отколкото преди. Следователно той не е 

заслужил в страданието си повече нашето спасение, нежели преди това.  

 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.48 a.6 ad 3; De verit., q.26 a.6 ad 21. 
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 Противно на това е обаче, дето по повод реченото в Посланието до филипяните, 

2:9: „Затова и Бог Го високо въздигна”, Августин2

 

 отбелязва: „Смиреността на 

страданието заслужава прослава: прославата е награда за смирението.” Но той се 

прославил не само в себе си, ами и във верните си, както сам казва у Иоана, 17:10. 

Следователно, както изглежда, той самият заслужил спасението на верните си люде. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, на Христа е дадена 

благодат не само като на отделно лице, ами и като на глава на Църквата, та от него тя 

да се разпростре към членовете й. Затова Христовите дела се отнасят както към него, 

така и към неговите членове по същия начин, както делата на дарения с благодат друг 

човек се отнасят към него самия. Очевидно е, обаче, че когато дареният с благодат 

страда за правдата, с това той си спечелва спасение: съгласно реченото у Матея, 5:10: 

„Блажени изгонените заради правда.” Ето защо чрез страданието си Христос заслужил 

спасение не само за себе си, ами и за всички свои членове. 

 

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

такова има външно начало. Но когато някой го понася доброволно, началото е 

вътрешно. 

 На второто трябва да се отговори, че със самото си зачеване Христос е 

заслужил за нас вечно спасение: ала от наша страна имало някакви пречки, 

възпрепятствуващи постигането на резултат от предходните заслуги. Та тъкмо за да 

бъдат отстранени тези препятствия, Христос трябвало да страда, както беше казано по-

горе. 

 На третото пък следва да се отвърне, че страданието на Христа имало 

въздействие, каквото нямали предходните му заслуги, не поради по-голямото 

боголюбие, ами поради рода на делото, съответствуващо на тъкмо такъв резултат: 

както се вижда от приведените по-горе аргументи относно съобразността на 

Христовото страдание. 

 

 

                                                 
2 In Io., tr.104. 
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Раздел 2. Дали страданието на Христа е довело до спасението ни 

като удовлетворение3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че страданието на Христа не е 

довело до спасението ни като удовлетворение. 

 1. Наистина, удовлетворение очевидно дължи онзи, който съгрешава: както се 

вижда и при другите части на покаянието; защото който съгреши, той трябва да се 

опечали и да изповяда греха си. Само че Христос не е съгрешил: съгласно реченото в 

Първото послание на Петра, 2:22: „Той не стори грях.” Следователно и не е принесъл 

удовлетворение със страданието си. 

 2. Освен това удовлетворение не се принася никому чрез по-голямо 

оскърбление. Но най-голямото оскърбление било нанесено чрез Христовото страдание: 

понеже онези, които го убили, сторили най-тежкия грях, както беше казано по-горе. 

Излиза, следователно, че чрез страданието на Христа не е възможно да е било 

принесено удовлетворение Богу. 

 3. Освен това удовлетворението предполага някаква изравненост спрямо 

провинението: понеже е действие на справедливостта. Ала страданието на Христа не 

изглежда да е равно на всички грехове на човешкия род: тъй като Христо страдал не в 

божествеността си, ами по плът, съгласно реченото в Първото послание на Петра, 4:1: 

„Христос пострада по плът”; а душата, в която е грехът, е по-значима от плътта. 

Следователно със страданието си Христос изглежда не е принесъл удовлетворение за 

греховете ни. 

 

 Противно на това е обаче казаното от негово име в Псалома, 68:5: „Каквото не 

съм отнемал, него трябва да дам.” Но не се е разплатил този, който не е принесъл пълно 

удовлетворение. Следователно се оказва, че със страданието си Христос се е разплатил 

напълно за греховете ни. 

 

 Отговарям с думите, че собствено удовлетворение за оскърблението принася 

онзи, който предлага на оскърбения нещо, което онзи обича еднакво или дори повече от 

ненавижданото от него оскърбление. Ала Христос, страдайки от боголюбие и 

послушание, предоставя Богу нещо по-голямо от изискуемата отплата за цялото 

                                                 
3 Cf. S. th., III q.48 a.6 ad 3: Sent., III d.20 a.3; C. Gent., IV 55. 
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оскърбление от страна на човешкия род. Първо, поради големината на боголюбието, от 

което приел страданието. Второ, поради достойнството на живота си, който предложил 

като удовлетворение и който бил живот на Бог и човек. Трето, поради всеобхватността 

на страданието и големината на понесената болка, както беше казано по-горе. Затова 

страданието на Христа било не само достатъчно, ами и преизобилно удовлетворение за 

греховете на човешкия род: съгласно реченото в Първото послание на Иоана, 2:2: „Той 

е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял 

свят.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че главата и членовете са 

нещо като една мистична личност. Затова удовлетворението на Христа се отнася към 

всички вярващи като към негови членове. А и доколкото двама души са един в 

боголюбието, единият може да принесе удовлетворение за другия, както ще видим по-

нататък. Същото не важи за изповедта и угризението: понеже удовлетворението е 

външно действие, за което могат да бъдат използувани някакви инструменти; към 

които се причисляват и приятелите. 

 На второто трябва да се отговори, че боголюбието на страдащия Христос било 

по-голямо от лошавината на разпналите го. Затова със страданието си Христос можел 

да принесе по-голямо удовлетворение от оскърблението, нанесено от онези, които го 

разпнали и убили: дотолкова, щото страданието на Христа да е не само достатъчно, ами 

и преизобилно и да принесе удовлетворение включително за греховете на разпналите 

го. 

 На третото пък следва да се отвърне, че достойнството на Христовата плът 

трябва да се оценява не само с оглед природата на плътта, ами и с оглед приелото я 

лице, доколкото именно тя била плът на Бога: поради което и имала безкрайно 

достойнство. 
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Раздел 3. Дали страданието на Христа действувало като 

жертвоприношение4

 

 

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

действувало като жертвоприношение. 

 1. Наистина, истината трябва да съответствува на образа. Само че при 

жертвоприношенията от стария закон, който представлявали изображения на Христа, 

никога не се принасяла човешка плът: нещо повече, подобни жертвоприношения се 

смятали за беззакония, съгласно реченото в Псалома, 105:38: „Проливаха невинна кръв, 

кръвта на синовете си и дъщерите си, които принасяха жертва на ханаанските идоли.” 

Следователно страданието на Христа изглежда не би могло да се нарече 

жертвоприношение. 

 2. Освен това в десета книга на „За Божия град”5

 3. Освен това, който принася жертва, свещенодействува: както показва самото 

название.

 Августин казва, че „видимото 

жертвоприношение е тайнство, сиреч видим знак за невидимото жертвоприношение”. 

Ала страданието на Христа не е знак, ами по-скоро е обозначено чрез други знаци. 

Следователно то, както изглежда, не е жертвоприношение. 

6

 

 Но убийците на Христа не свещенодействували, ами сторили голяма злина. 

Следователно страданието на Христа било по-скоро злодеяние, нежели 

жертвоприношение. 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до ефесяните, 5:2: 

„Предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.” 

 

 Отговарям с думите, че жертвоприношение в собствения смисъл на думата се 

нарича деяние за отдаване дължимото почитание именно Богу, сиреч сторено в негова 

угода. Затова Августин заявява в десета книга на „За Божия град”7

                                                 
4 Cf. S. th., III q.47 a.4 ad 2; q.48 a.6 ad 3; q.49 a.4; In Eph., V lect.1; In Heb., VII lect.1. 

: „Истинско 

жертвоприношение е всяко деяние, с което встъпваме в свещен съюз с Бога и което има 

като своя цел онова благо, което ни прави наистина блажени.” А Христос, както е 

добавено пак там, „предал себе си на страдание за нас”: и това деяние, дето доброволно 

понесъл страданието, било напълно прието от Бога като произлизащо от боголюбие. 

5 De civ. Dei, X 5. 
6 Т.е. sacrificium. 
7 Ibid., X 6. 
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Откъдето става ясно, че страданието на Христа било истинско жертвоприношение. И 

както е казано по-нататък в същата книга8, „някогашните приношения на светците са 

многобройни и разнообразни знаци за това истинско жертвоприношение: като това 

едно се изобразява чрез много, както с много думи се изрича едно нещо, та да бъде то 

съобщено достатъчно ясно, без да буди досада”; и „тъй като във всяко 

жертвоприношение се съобразяват четири неща”, както отбелязва пак Августин в 

четвърта книга на „За Троицата”9

 

, а именно „кому се принася, кой го принася, какво 

принася и за кои принася, този същият, който като един и истинен посредник чрез 

мирната си жертва ни помирява с Бога, остава един с оня, комуто се принася, един с 

онези, за които се принася, сам е и този, който принася, и това, което бива принесено.” 

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

съответствува на образа в някои отношения, но не във всички: тъй като истината трябва 

да надхвърля образа. Затова подобаващо е, дето жертвоприношението, при което 

плътта Христова се принася за нас, изобразявала плътта не на човеци, ами на други 

живи същества, обозначаващи плътта Христова. Което е най-съвършеното 

жертвоприношение. Първо, защото за човеците подобава да се принесе плътта на 

човешката природа и те да я приемат във вид на тайнство. Второ, защото, бидейки 

уязвима и смъртна, тя била пригодна за принасяне в жертва. Трето, защото, бидейки 

безгрешна, тя била в състояние да пречисти греховете. Четвърто, защото, бидейки плът 

на самия приносител, била приета от Бога поради боголюбието на принасящия 

собствената си плът. Затова Августин заявява на споменатото място в четвърта книга 

на „За Троицата”: „Кое би било по-подходящо за приемане от човеците или за 

принасяне за тях, ако не човешката плът? И кое би било толкова пригодно за принасяне 

в жертва, ако не смъртната плът? И кое би било толкова чисто за пречистване от 

греховете на смъртните, ако не родената без допир и плътско въжделение в девичата 

утроба и излязла от девичата утроба плът? И кое би могло да бъде принесено и прието 

така благодатно, ако не плътта на нашето жертвоприношение, станала тяло на нашия 

свещенослужител?” 

 На второто трябва да се отговори, че на това място Августин има предвид 

видимите изобразителни жертвоприношения. И все пак, макар жертвоприношението на 

Христа да е обозначена чрез други изобразителни жертвоприношения, то е знак за 
                                                 
8 Ibid., X 20. 
9 De Trinitate, IV 14. 
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нещо, което следва да бъде съблюдавано у нас: съгласно реченото в Първото послание 

на Петра, 4:1 сл.: „Понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със 

същата мисъл; защото който е пострадал по плът, престанал е да греши, та през 

останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че откъм убийците му страданието на 

Христа било злодеяние: но откъм самия боголюбив страдалец било жертвоприношение. 

Ето защо се твърди, че тази жертва принесъл сам Христос, а не онези, които го убили. 

 

 

 Раздел 4. Дали страданието на Христа съдействувало за спасението 

ни като изкупление10

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че страданието на Христа не е 

съдействувало за спасението ни като изкупление. 

 1. Наистина, никой не купува или не откупва онова, което не е престанало да 

бъде негово. Ала човеците никога не са престанали да бъдат Божии: съгласно реченото 

в Псалома, 23:1: „Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що 

живее в нея.” Следователно излиза, че Христос не ни е изкупил със страданието си. 

 2. Освен това, както отбелязва Августин в тринадесета книга на „За Троицата”11, 

„дяволът трябвало да бъде надвит от Христовата справедливост”. Но справедливостта 

изисква онзи, който с измама е отнел чужда собственост, да бъде лишен от нея: защото 

„никой не бива да се облагодетелствува с хитрост и измама”, както гласи и човешкото 

право.12

 3. Освен това, който купува или изкупва, плаща някаква цена на притежателя. 

Ала Христос не платил с кръвта си, която, както се казва, е цената за нашето 

изкупление, на държащия ни в плен дявол. Следователно той не ни е откупил със 

страданието си. 

 Та щом дяволът е подвел с измама и подчинил на себе си Божието творение, 

сиреч човека, то този последният, както изглежда, не е трябвало да бъде изтръгнат от 

властта му по пътя на изкуплението. 

 

                                                 
10 Cf. S. th., III q.48 a.6 ad 3; Sent., III d.19 a.4; In Rom., III lect.3. 
11 De Trinitate, XIII 13. 
12 Cf. Decretal. Gregorii IX, I tit.3 c.16; II tit.14 c.2; III tit.4 c.12. 
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 Противно на това е обаче реченото в Първото послание на Петра, 1:18 сл.: „Не с 

тленни неща – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от 

бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос.” И в 

Посланието до галатяните, 3:13: „Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана 

за нас клетва.” А се казва, че е станал за нас клетва, понеже за нас е страдал на 

дървения кръст, както беше казано по-горе. Следователно ни е изкупил именно чрез 

страданието си. 

 

 Отговарям с думите, че чрез греха човекът се задължил за две неща. Първо, да 

служи на греха: защото „всякой, който прави грях, роб е на греха”, както е речено у 

Иоана, 8:34; и във Второто послание на Петра, 2:19: „От когото някой бъде победен, от 

него бива и поробен.” Та тъй като дяволът надвил човека, подвеждайки го към греха, 

човекът започнал да служи на дявола. Второ, да понесе наказанието, което се задължил 

да стори съобразно Божията справедливост. Това също е някакъв вид служене: понеже 

служене е, когато някой търпи нещо нежелано, доколкото свободният човек постъпва 

така, както желае. 

 Та тъй като страданието на Христа било достатъчното и преизобилното 

удовлетворение за греха и провинението на човешкия род, то представлявало нещо 

като цена, чрез която биваме освободени и от двете ни задължения. Защото самото 

удовлетворение, принесено било за себе си, било за другиго, се смята за един вид цена, 

с която човекът бива откупен от греха и наказанието: съгласно реченото у Даниила, 

4:24: „Изкупи греховете си с милосърдие.” А Христос ни е откупил не с пари или нещо 

подобно, ами отдавайки най-значимото, именно себе си, за нас. Поради което се казва, 

че страданието на Христа е нашето изкупление. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за човека се казва, дето 

е Божия твар, в два смисъла. От една страна, доколкото е подвластен Богу. В този 

смисъл човекът никога не престава да е Божий: съгласно реченото у Даниила, 4:22 и 29: 

„Всевишният владее над човешкото царство и го дава, комуто си иска.” От друга 

страна, чрез боголюбивото единение с него: съгласно казаното в Посланието до 

римляните, 8:9: „Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов.” В първия 

смисъл човек никога не престава да е Божий. Във втория престава да бъде такъв чрез 

греха. Така че, доколкото е освободен от греха вследствие принесеното от Христа чрез 

страданието му удовлетворение, казваме, че човекът е откупен чрез страданието. 
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 На второто трябва да се отговори, че, съгрешавайки, човекът се задължил и 

пред Бога, и пред дявола. Поради провинението си той оскърбил Бога и се подчинил на 

дявола, като се съгласил с него. Ето защо, от гледна точка на провинението си той не 

станал раб Божи: ами по-скоро отстъпил от служенето на Бога и се отдал на служба на 

дявола, като Бог справедливо позволил това поради нанесеното му оскърбление. От 

гледна точка на наказанието обаче човекът се задължил преди всичко пред Бога, като 

пред висш съдник, а пред дявола – като пред мъчител: съгласно реченото у Матея, 5:25: 

„За да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на 

слугата”, сиреч „на жестокия ангел на наказанията”, както допълва Хризостом.13

 На третото пък следва да се отвърне, че изкуплението било изисквано за 

освобождаването на човека от гледна точка на Бога, но не и от гледна точка на дявола: 

поради което и цената трябвало да бъде платена не на дявола, ами на Бога, така че 

Христос отдал кръвта си, сиреч цената за нашето изкупление, не на дявола, ами на 

Бога. 

 Така 

че, макар дяволът несправедливо, както му е присъщо, да държал в своя служба 

измамения от неговото коварство човек, както по отношение на провинението, така и 

по отношение на наказанието: човекът с право изтърпявал всичко това, доколкото Бог 

го позволил по отношение на провинението, и го постановил по отношение на 

наказанието. Затова от гледна точка на Бога справедливостта изисквала човекът да бъде 

откупен: не обаче и от гледна точка на дявола. 

 

 

Раздел 5. Дали на Христа е собствено присъщо да е Изкупител14

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че на Христа не е собствено 

присъщо да е Изкупител. 

 1. Наистина, в Псалома, 30:6, е речено: „Ти си ме избавял, Господи, Боже на 

истината.” Само че Господ Бог на истината е цялата Троица. Следователно да е 

Изкупител не е собствено присъщо на Христа. 

 2. Освен това изкупва онзи, който плаща цена за изкуплението. Но Бог Отец е 

дал Сина си като откуп за нашите грехове: съгласно реченото в Псалома, 110:9: „Той 

                                                 
13 Op, imperf. in Mt., hom.11. 
14 Cf. Sent., III d.19 a.4. 
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прати избавление на Своя народ”, което глосата пояснява така: „сиреч Христа, който 

откупва пленените”. Следователно изкупил ни е не само Христос, ами и Бог Отец. 

 3. Освен това не само страданието на Христа, ами и това на останалите светци е 

допринесло за нашето спасение: съгласно реченото в Посланието до колосяните, 1:24: 

„Сега се радвам в страданията си за вас и подпълвам недостига от скърби Христови в 

моята плът за тялото Христово, което е Църквата.” Следователно не само Христос 

трябва да бъде наречен Изкупител, ами и другите светци. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до галатяните, 3:13: „Христос 

ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва.” Ала само Христос е 

станал заради нас клетва. Следователно той единствен трябва да бъде наречен наш 

Изкупител. 

 

 Отговарям с думите, че за да може някой да откупи, са необходими две неща: 

действието откупуване и откупната цена. Наистина, ако някой плати за откупуването на 

дадено нещо цена, която не е негова, ами чужда, не той собствено откупува, ами онзи, 

който е предоставил цената. Цената за изкуплението ни обаче е кръвта Христова или 

телесният му живот, който е в кръвта; а тази цена платил тъкмо Христос. Затова и двете 

тези неща се отнасят към Христа като човек, а към цялата Троица – като към първа и 

отдалечена причина, на която като на първосъздател се дължи животът на Христа и от 

която човекът Христос бил вдъхновен да страда за нас. Ето защо на Христа като човек е 

собствено присъщо да е непосредствено Изкупител: макар изкуплението да може да 

бъде приписано на цялата Троица като първопричина. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че глосата към това място 

дава следното пояснение: „Ти, Боже на истината, ме изкупи в Христа, който извикал: 

Отче, в Твоите ръце предавам духа Си.” Така че изкуплението непосредствено е 

свързано с човека Христос, а изначално – с Бога. 

 На второто трябва да се отговори, че цената за нашето изкупление платил 

непосредствено човекът Христос: но по нареждане на Отца като първосъздател. 

 На третото пък следва да се отвърне, че страданията на светците са от полза за 

Църквата не като изкупление, ами като наставление и пример: съгласно реченото във 

Второто послание до коринтяните, 1:6: „Скърбим за ваша утеха и спасение.” 
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Раздел 6. Дали страданието на Христа е довело до спасението ни 

поради действеността си15

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че страданието на Христа не е 

довело до спасението ни поради действеността си. 

 1. Наистина, действуваща причина за нашето спасение е величието на 

божествената сила: съгласно реченото у Исая, 59:1: „Ето, ръката на Господа не се е 

скъсила, та да не може да спасява”, а Христос, както е казано във Второто послание до 

коринтяните, 13:4: „бе разпнат по немощ”. Следователно страданието на Христа не е 

допринесло действено за спасението ни. 

 2. Освен това всяко телесно действуващо въздействува единствено чрез допир: 

затова и Христос излекувал прокажения, като го докоснал, „за да покаже, че плътта му 

има принасяща спасение сила”, както пояснява Хризостом.16

 3. Освен това различно е действието по заслуга и просто действието: защото 

който действува по заслуга, очаква друг да осъществи действието. А Христос ни е 

спасил по заслуга. Следователно не го е сторил действено. 

 Ала страданието на 

Христа нямало как да докосне всички люде. Следователно нямало как да донесе 

действено спасението на всички човеци. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Първото послание до коринтяните, 1:18, че 

„словото за кръста е за нас, които се спасяваме, сила Божия”. Но силата Божия 

действено принася спасението ни. Следователно страданието на Христа на кръста 

действено е довело до нашето спасение. 

 

 Отговарям с думите, че има два вида действуващо: основно и инструментално. 

Основното действуващо за човешкото спасение е Бог. Понеже човековостта на Христа 

е „инструмент на божествеността”, както беше отбелязано по-горе, така щото всички 

действия и страдания на Христа съдействуват инструментално на силата на 

божествеността за човешкото спасение. В този смисъл страданието на Христа 

причинява действено човешкото спасение. 

 
                                                 
15 Cf. S. th., III q.49 a.1; In Rom., IV lect.3. 
16 Cf. Theоphylactus, In Lc., 5:13. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че страданието на 

Христа, отнесено към плътта Христова, съответствувало на приетата немощ: а отнесено 

към божествеността, от него следва безкрайна сила, съгласно реченото в Първото 

послание до коринтяните, 1:25: „Онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците”; 

доколкото именно самата немощ на Христа, бидейки Божия, притежава сила, 

надхвърляща всяка човешка такава. 

 На второто трябва да се отговори, че страданието на Христа, макар да е 

телесно, има духовна сила от присъединената божественост. Затова въздействува чрез 

духовен допир: именно чрез вярата и тайнствата на вярата, съгласно думите на 

апостола в Посланието до римляните, 3:25: „Бог отреди Той да бъде с кръвта Си 

умилостивна жертва чрез вярата.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че, отнесено към божествеността му, 

страданието на Христа действува като просто действие; а отнесено към волята на 

Христовата душа, действува като заслуга; разглеждано в Христовата плът, то действува 

като удовлетворение, доколкото чрез него се освобождаваме от наказанието; като 

изкупление, доколкото чрез него се освобождаваме от провинението; и като 

жертвоприношение, доколкото чрез него се помиряваме с Бога, както ще кажем по-

долу.    
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