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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ХРИСТОВОТО СТРАДАНИЕ 
 

 Идва ред да разгледаме последиците от Христовото страдание. 

 Относно тях се задават шест въпроса. 

 Първо, дали чрез страданието на Христа сме освободени от греха. 

 Второ, дали чрез него сме освободени от властта на дявола. 

 Трето, дали чрез него сме освободени от дължимото наказание. 

 Четвърто, дали чрез него сме помирени с Бога. 

 Пето, дали чрез него са ни отворени небесните порти. 

 Шесто, дали чрез него Христос се е издигнал. 

 

 

Раздел 1. Дали чрез Христовото страдание сме освободени от греха1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че чрез Христовото страдание не сме освободени от 

греха. 

 1. Наистина, да освобождава е собствено присъщо Богу: съгласно реченото у 

Исая, 43:25: „Аз Сам изглаждам твоите престъпления заради Самаго Мене.” Ала 

Христос е страдал не като Бог, ами като човек. Следователно Христовото страдание не 

ни е освободило от греха. 

 2. Освен това телесното не въздействува върху духовното. Но страданието на 

Христа е телесно: а грехът е именно в душата, която е духовно творение. Следователно 

Христовото страдание не е можело да ни пречисти от греха. 

 3. Освен това никой не е в състояние да се освободи от греха, който още не е 

извършил и който предстои тепърва да стори. Та щом много прегрешения са сторени 

след страданието на Христа, пък и биват извършвани всекидневно, очевидно чрез 

Христовото страдание не сме освободени от греха. 

 4. Освен това при наличието на достатъчна причина няма нужда от друго, за да 

бъде предизвикано дадено следствие. А за опрощаването на греховете се искат и други 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.69 a.1 ad 2 sq.; Sent., III d.19 a.1; Compend. theol., 239. 
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неща: именно кръщението и покаянието. Оказва се, следователно, че Христовото 

страдание не е достатъчна причина за опрощаването на греховете. 

 5. Освен това в Притчи Соломонови, 10:12, е речено: „Любовта покрива всички 

грехове”; и пак там, 15:27: „Чрез милосърдие и вяра се очистват грехове.” Но има 

много други неща, в които вярваме и които пораждат боголюбие. Следователно 

Христовото страдание не е собствената причина за опрощаването на греховете. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Откровението на Иоана, 1:5: „Възлюби ни 

и уми от нашите грехове чрез Своята кръв.” 

 

 Отговарям с думите, че Христовото страдание е собствената причина за 

опрощаването на греховете в три отношения. Първо, като подтикващо ни към 

боголюбие. Защото, както казва апостолът в Посланието до римляните, 5:8, „Бог 

доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.” 

А чрез боголюбието придобиваме прошка за греховете си: съгласно реченото у Лука, 

7:47: „Прощават й се многото грехове, задето много обикна.” 

  На второ място Христовото страдание води до опрощение на греховете чрез 

изкупление. Доколкото е наша глава, Христос е освободил чрез понесеното от 

боголюбие и послушание страдание нас, неговите членове, с цената на страданието си: 

все едно че човек чрез похвално дело на ръцете си откупува себе си от греха, който е 

сторил с нозете си. Понеже както природното тяло е едно и същевременно съставено от 

различните си членове, така и Църквата, която е мистическото тяло Христово, се смята 

за едно лице със своя глава, каквато е Христос. 

 На трето място чрез действеността си: доколкото плътта, в която Христос 

понесъл страданието, е „инструмент на божествеността”, поради което именно 

страданията и действията на Христа прогонват с Божията сила греха. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ако и Христос да не е 

страдал като Бог, плътта му е инструмент на божествеността. Поради което и 

страданието му има някаква божествена сила да прогонва греха, както беше казано. 

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

то придобива някаква духовна сила от божествеността, към която плътта е 

присъединена като неин инструмент. Тъкмо с оглед на тази сила страданието на Христа 

е причина за опрощението на греховете. 
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 На третото следва да се отговори, че със страданието си Христос ни е 

освободил каузално от греховете, установявайки причината за нашето освобождение, 

благодарение на която могат да бъдат опростени всички грехове и по всяко време, били 

те минали, настоящи или бъдещи: както ако лекарят създаде лекарство, с което могат да 

се церят всички заболявания, включително бъдещите. 

 На четвъртото трябва да се отговори, че доколкото страданието на Христа е 

предхождащо като всеобща причина за опрощаването на греховете, както беше казано, 

то трябва да се прибавя в отделните случаи за изглаждане на собствените прегрешения. 

А това става чрез кръщението, покаянието и другите тайнства, които имат силата си от 

страданието Христово, както ще стане ясно по-нататък. 

 На петото пък следва да се отвърне, че страданието Христово ни се дава чрез 

вярата, за да вкусим плода му: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:25: 

„Него Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата.” Но вярата, чрез 

която се очистваме от греховете, не е неоформена, каквато можем да имаме и с грях, 

ами е вяра, оформена чрез боголюбието: та Христовото страдание да ни бъде дадено не 

само като проумяно, ами и като преживяно. По този тъкмо начин греховете ни се 

опрощават по силата на Христовото страдание. 

 

 

Раздел 2. Дали чрез Христовото страдание сме освободени от 

властта на дявола2

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез Христовото страдание не 

сме освободени от властта на дявола. 

 1. Наистина, няма власт над людете онзи, който не може да им стори нищо без 

чуждо позволение. Но дяволът не е в състояние никога да нанесе вреда на човеците без 

Божие позволение: както се вижда в случая с Иов, когото дяволът, получавайки власт 

от Бога, най-напред ощетил имуществено, а сетне наранил телесно. У Матея, 8:31 сл., 

пък е казано, че демоните не биха влезли в свинете, ако Христос не би го допуснал. 

Следователно дяволът никога не е имал власт над човеците. Така че чрез страданието 

Христово ние не сме освободени от властта на дявола. 

                                                 
2 Cf. S. th., III q.48 a.4; Sent., III d.19 a.2; In Heb., II lect.4. 
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 2. Освен това дяволът упражнява властта си над людете, изкушавайки ги и 

измъчвайки ги телесно. Но това се случва все още и след страданието на Христа. 

Следователно чрез страданието му не сме освободени от властта на дявола. 

 3. Освен това силата на Христовото страдание пребивава постоянно: съгласно 

реченото в Посланието до евреите, 10:14: „Чрез едно само принасяне Той направи 

освещаваните съвършени завинаги.” Но освобождаването от властта на дявола не е 

навсякъде, понеже в много части на света все още има идолопоклонници: а и няма да 

бъде винаги, понеже по времето на Антихриста той ще употреби властта си в най-

висша степен за вреда на човеците, тъй като във Второто послание до солуняните, 2:9 

сл., за него е речено, че „неговото явяване, по действие на сатаната, е с всяка сила и с 

поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване”. Излиза, следователно, 

че Христовото страдание не е причина за освобождението на човешкия род от властта 

на дявола. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Иоана, 12:31 сл., пред лицето 

на непосредствено предстоящото страдание: „Сега князът на тоя свят ще бъде изпъден 

вън. И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си.” А от земята 

бива издигнат чрез кръстното страдание. Следователно чрез страданието му от дявола е 

отнета властта му над людете. 

 

 Отговарям с думите, че що се отнася до властта, която дяволът упражнявал 

преди Христовото страдание, следва да отбележим три неща. Първото е откъм човека, 

който с прегрешението си заслужил да попадне под властта на дявола, бидейки 

съблазнен от него. Другото е откъм Бога, когото човекът оскърбил с прегрешението си 

и който справедливо оставил човека под властта на дявола. Третото е откъм самия 

дявол: понеже с пренечестивата си воля той попречил на човека да постигне спасение. 

 Що се отнася до първото, човекът е освободен от властта на дявола чрез 

страданието Христово, доколкото страданието на Христа е причина за опрощението на 

греховете, както беше казано. Що се отнася до второто, трябва да кажем, че Христовото 

страдание ни е освободило от властта на дявола, доколкото ни е помирило с Бога, както 

ще отбележим малко по-нататък. Що се отнася пък до третото, Христовото страдание 

ни е освободило от дявола, доколкото там дяволът надскочил мярата на властта, дадена 

му от Бога, съдействувайки за смъртта на Христа, който не заслужавал да умре, понеже 
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бил без грях. Затова Августин заявява в тринадесета книга на „За Троицата”3

 

: „Дяволът 

е надвит от Христовата справедливост: понеже макар да не открил нищо в Христа, за 

което той да заслужава да умре, все пак го убил; така че с пълно право длъжниците, 

които държал, добиват свобода, защото те вярват в оня, който бил убит без да е 

длъжник.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в случая не се твърди, 

щото дяволът има възможността да вреди на людете, ако Бог не му го позволи. Ами 

само че Бог справедливо му позволил да вреди на людете, които е изкусил да се 

съгласят с него. 

 На второто трябва да се отговори, че дяволът и сега е в състояние, стига Бог да 

му позволи, да изкушава людете душевно и да ги измъчва телесно: само дето 

Христовото страдание е приготвило за човека лек, чрез който той може да се предпази 

от вражеските нападки, та да не погине с вечна смърт. Онези, които и преди 

Христовото страдание са противостояли на дявола, са могли да го сторят поради вярата 

си в това страдание: макар че, доколкото то все още не било настъпило, в някакъв 

смисъл никой и не бил в състояние да се изплъзне от ръцете на дявола, та да не рухне в 

преизподнята. След страданието на Христа людете могат да се защитят от това чрез 

силата му. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Бог, съгласно скритите основания на 

собствените си отсъждания, позволява на дявола да подмамва човеците с определени 

лица и в определени времена и места. Със страданието на Христа обаче на людете 

винаги е предоставен лек за защита срещу злоумишленията на демоните дори във 

времето на Антихриста. Но ако някои от тях не се възползуват от този лек, за тях 

страданието Христово е безрезултатно. 

 

 

 

Раздел 3. Дали чрез Христовото страдание човеците били освободени 

от наказанието за греха4

 

   

                                                 
3 De Trinitate, XIII 14. 
4 Cf. S. th., III q.48 a.6 ad 3; Sent., III d.19 a.3; Expos. super Symb., a.4.  
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 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез страданието на Христа 

човеците не са били освободени от наказанието за греха. 

 1. Наистина, основното наказание за прегрешението е вечното проклятие. Само 

че прокълнатите в преизподнята за греховете си не са освободени чрез Христовото 

страдание: понеже „в преизподнята няма изкупление”. Следователно, както изглежда, 

страданието на Христа не е освободило човеците от наказанието. 

 2. Освен това на освободените от дължимото наказание не бива да бъде налагано 

наказание. А на покаялите се се налага наказанието на епитимията. Следователно чрез 

Христовото страдание людете не са освободени от дължимото наказание. 

 3. Освен това смъртта е наказанието за греха: съгласно реченото в Посланието 

до римляните, 6:23: „Плата за греха е смъртта.” Ала людете умират и след Христовото 

страдание. Оказва се, следователно, че чрез страданието на Христа не сме освободени 

от дължимото наказание. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Исая, 53:4: „Той взе върху Себе Си нашите 

немощи и понесе нашите недъзи.” 

 

 Отговарям с думите, че чрез страданието Христово сме освободени от 

дължимото наказание в две отношения. От една страна, пряко: доколкото именно 

Христовото страдание било достатъчно и дори преизобилно удовлетворение за 

греховете на целия човешки род. Но бъде ли дадено достатъчно удовлетворение, отпада 

дължимото наказание. От друга страна, косвено: доколкото именно Христовото 

страдание е причина за опрощаването на греховете, на което се основава дължимото 

наказание. 

 

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

става резултатно при ония, спрямо които е отнесено, чрез вярата, боголюбието и 

тайнствата на вярата. Затова прокълнатите в преизподнята, които не са свързани по 

споменатия начин със страданието на Христа, не могат да усетят въздействието му. 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано, за да усетим 

резултата от Христовото страдание, трябва да му се уподобим. А му се уподобяваме  в 

тайнството на кръщението: съгласно реченото в Посланието до римляните, 6:4: „Ние се 

погребахме с него чрез кръщението в смъртта.” Затова на кръстените не се налага 

никакво наказание като епитимия: понеже те са изцяло освободени чрез принесеното от 
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Христа удовлетворение. Но тъй като „Христос веднъж пострада за греховете ни”, както 

е казано в Първото послание на Петра, 3:18, човек не може втори път да се уподоби на 

Христовата смърт чрез тайнството на кръщението. Затова онези, които съгрешават след 

кръщението си, трябва да се уподобят на страдащия Христос чрез някакво наказание 

или страдание, което да понесат те самите. Но което, поради съдействието на 

принесеното от Христа удовлетворение, може да е далеч по-малко, отколкото 

заслужава самото провинение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че принесеното от Христа 

удовлетворение е резултатно за нас, доколкото се свързваме с него, както телесните 

членове – с главата, съгласно по-горното сравнение. А членовете трябва да имат същата 

форма като главата. Ето защо, както Христос най-напред имал славата в душата си 

заедно с уязвимостта на тялото, а чрез страданието достигнал славата на безсмъртието; 

така и ние, които сме негови членове, чрез страданието му се освобождаваме от всяко 

дължимо наказание, ала така, щото най-напред да приемем в душата си „Духа на 

осиновение” (Рим., 8:15), който ни вписва, още докато имаме уязвимо и смъртно тяло, 

за наследници на безсмъртната слава; а сетне, наподобявайки страстите и смъртта 

Христова, постигаме безсмъртната слава; съгласно думите на апостола в Посланието до 

римляните, 8:17: „Ако пък сме чеда, ние сме и наследници; наследници Божии, и 

сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим.” 

 

 

Раздел 4. Дали чрез Христовото страдание сме помирени с Бога5

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез Христовото страдание 

не сме помирени с Бога. 

 1. Наистина, помирението е неуместно между приятели. Но Бог винаги ни е 

обичал: съгласно реченото в Премъдрост Соломонова, 11:25: „Ти обичаш всичко 

съществуващо и се не гнусиш от нищо, което си сътворил.” Следователно страданието 

Христово не ни е помирило с Бога. 

 2. Освен това  едно и също нещо не може да е начало и резултат: поради което и 

благодатта, която е началото на заслугата, не е заслуга. Но обичта Божия е начало на 

Христовото страдание, съгласно реченото у Иоана, 3:16: „Бог толкоз обикна света, че 

                                                 
5 Cf. Sent., III d.19 a. 5; Expos. super Symb., a.4. 
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отдаде Своя Син.” Следователно, както излиза, чрез Христовото страдание ние не сме 

помирени с Бога така, щото той отново да започне да ни обича. 

 3. Освен това страданието на Христа е причинено от людете, убили го и по този 

начин тежко оскърбили Бога. Следователно страданието на Христа е по-скоро причина 

за негодувание, нежели за помиряване с Бога. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до римляните, 

5:10: „Помирихме се с Бога чрез смъртта на Сина Му.” 

 

 Отговарям с думите, че страданието на Христа е причина за помиряването ни с 

Бога в два смисъла. Първо, доколкото отстранява греха, чрез който людете стават 

неприятели Богу, съгласно реченото в Премъдрост Соломонова, 14:9: „Еднакво са 

омразни Богу и нечестивият, и нечестието му”; и в Псалома, 5:6: „Ти ненавиждаш 

всички, които вършат беззаконие.” Доколкото е най-приемливото за Бога 

жертвоприношение. Защото собствената последица от жертвоприношението е, дето Бог 

бива удовлетворен: както когато човек прощава нанесената му обида, защото му е 

поднесено съответното удовлетворение. Затова в Първа книга Царства, 26:19, е речено: 

„Ако Господ те е подбудил против мене, нека това бъде от тебе благовонна жертва.” И 

също това, дето Христос страдал доброволно, било такова добро дело, щото заради това 

добро, открито в човешката природа, Бог бил удовлетворен за всяка нанесена му от 

човешкия род обида, що се отнася до тези, които са свързани по гореспоменатия начин 

със страдащия Христос. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Бог обича всички 

люде, що се отнася до природата им, която сам е създал. Ала ненавижда стореното от 

тях против него провинение: съгласно реченото у Иисуса Сирахов, 12:3: „Всевишният 

ненавижда грешниците.” 

 На второто трябва да се отговори, че никой не твърди, щото Христос ни е 

помирил с Бога така, та той наново да започне да ни обича: понеже у Иеремия, 31:3, е 

речено: „С вечна обич те обикнах.” Ами чрез страданието Христово е премахната 

причината за ненавистта: било защото е отстранен грехът; било защото e обезщетен с 

едно по-приемливо благо. 

 На третото пък следва да се отвърне, че и убийците на Христа били човеци, 

както и Христос. Само че боголюбието на Христа било по-голямо от нечестивостта на 
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убийците. Затова страданието на Христа допринесло по-скоро за помиряването на Бога 

с целия човешки род, нежели да разпали гнева Божи. 

 

 

Раздел 5. Дали със страданието си Христос ни е отворил небесните 

порти6

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че със страданието си Христос не ни 

е отворил небесните порти. 

 1. Наистина, в Притчи Соломонови, 11:18, е речено: „На оня, който сее правда, 

наградата е истинска.” Ала наградата за правда е входът в небесното царство. Оказва 

се, следователно, че светите отци, които са вършили праведни дела, по вяра са 

встъпили в небесното царство, дори и без Христовото страдание. Следователно 

страданието Христово не е причината за отварянето на портите на небесното царство. 

 2. Освен това преди Христовото страдание Илия бил грабнат на небето, както 

четем в Четвърта книга Царства, 2:11. Само че следствието не предхожда причината. 

Излиза, значи, че отварянето на небесните порти не е следствие от страданието на 

Христа. 

 3. Освен това, както четем у Матея, 3:16, на кръстения Христос „се отвориха 

небесата”. Но кръщението предхождало страданието. Следователно отварянето на 

небето не е следствие от страданието на Христа. 

 4. Освен това у Михея, 2:13, е речено: „Пред тях е тръгнал стенобоец.” Ала 

прокарването на път не е нищо друго, освен отваряне на врата. Следователно, както 

изглежда, небесните порти са ни отворени не чрез страданието, а чрез възнесението на 

Христа. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Писанието до евреите, 10:19: 

„Да имаме дръзновение да влизаме в светилището”, сиреч небесното, „чрез кръвта на 

Христа.” 

 

 Отговарям с думите, че затварянето на портите е препятствие, пречещо на 

хората да влязат. Хората са били възпрепятствувани да влязат в небесното царство 

                                                 
6 Cf. S. th., III q.39 a.5 ad 3; Sent., III d.18 a.6; d.22 q.3 a.1 ad 4; IV d.4 q.2 a.2; Expos. super Symb., a.4. 
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поради греха: понеже според Исая, 35:8, „пътят по него ще се нарече свет път; 

нечистият не ще ходи по него”. Има обаче два гряха, възпрепятствуващи встъпването в 

небесното царство. Единият е общ за цялата човешка природа и това е грехът на 

първородителя ни. Чрез този грях за човека бива заключен входът към небесното 

царство: поради което в Битие, 3:24, четем, че след прегрешението на първия човек 

„Бог постави Херувим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото 

на живота.” Другият е отделният грях на всеки човек, извършван чрез собствено 

действие на човека.  

 Чрез страданието на Христа сме освободени не само от общия за цялата човешка 

природа грях, както по отношение на провинението, така и по отношение на 

дължимото наказание, понеже сам той е платил откуп за нас: ами също и от 

собствените прегрешения на отделните люде, свързани със страданието му по вяра, 

боголюбие и чрез тайнствата на вярата. Затова чрез Христовото страдание са ни 

отворени портите на небесното царство. Това е и което апостолът заявява в Посланието 

до евреите, 9:11 сл., а именно, че „Христос, като дойде Първосвещеник на бъдещите 

блага, със Своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно 

изкупление.” Същото е огласено и в Числа, 35:25 сл., където е казано, че човекоубиецът 

„ще живее там”, сиреч в града на неговото убежище, „до смъртта на великия свещеник, 

който е помазан със свещен елей”; а като умре той, ще може да се върне в дома си. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че светите отци, които 

вършели делата на правдата, заслужили да встъпят в небесното царство благодарение 

вярата си в Христовото страдание, съгласно реченото в Посланието до евреите, 11:33: 

„Чрез вяра победиха царства, вършиха правда”: и пак чрез нея всеки се пречистил от 

греха, що се отнася до очистването на собствената му личност. Но ничия вяра или 

справедливост не била достатъчна за премахване на препятствието, поставено от 

провинението на цялата човешка природа. То бива премахнато с цената на Христовата 

кръв. Ето защо преди Христовото страдание никой не можел да влезе в небесното 

царство, придобивайки вечното блаженство, което се състои в пълното наслаждаване 

на Бога. 

 На второто трябва да се отговори, че Илия бил издигнат във въздушното небе; 

а не в емпирея, който е мястото на блажените. Също и Енох: той бил грабнат в земния 

рай, където, както се смята, ще живее заедно с Илия до пришествието на Антихриста. 
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 На третото трябва да се отговори, че, както беше казано по-горе, пред 

кръстения Христа се отворили небесата не заради самия Христос, за когото небето 

винаги е отворено: ами за да се обозначи, че небето се отваря за кръстените с 

Христовото кръщение, което е станало действено благодарение на страданието му. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че със страданието си Христос е 

заслужил встъпването ни в небесното царство и е отстранил пречката за това: а чрез 

възнесението си ни е помогнал да го придобием. Затова тъкмо е казано, че като се 

възнесъл, прокарал път. 

 

 

Раздел 6. Дали чрез страданието си Христос е заслужил да се издигне7

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че чрез страданието си Христос не 

е заслужил да се издигне. 

 1. Наистина, както познанието на истината е собствено присъщо Богу, така и 

извисеността: съгласно реченото в Псалома, 112:4: „Висок над всички народи е Господ; 

Неговата слава е над небесата.” Ала човекът Христос е познавал цялата истина не 

поради някаква предходна заслуга, ами поради единението на Бога с човека: съгласно 

реченото у Иоана, 1:14: „И ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, 

пълен с благодат и истина.” Следователно и издигането му се дължало не на заслугата 

на страданието, ами на единението. 

 2. Освен това Христос е имал заслуга от първия миг на зачеването си, както 

беше установено по-горе. Но боголюбието му не е било по-голямо по време на 

страданието, нежели преди това. Та тъй като боголюбието е начало на заслугата, той 

очевидно не е заслужил чрез страданието си собственото си издигане повече, нежели 

преди това. 

 3. Освен това славата на тялото следва от славата на душата: както отбелязва 

Августин в писмото си до Диоскор.8

                                                 
7 Cf. S. th., III q.19 a.3; q.46 a.1; q.54 a.2; q.59 a.3; Sent., III d.18 a.4; De verit., q.26 a.6 ad 21; Compend. theol., 
240.  

 Само че чрез страданието си Христос не е 

заслужил издигане в смисъла на прославяне на душата: понеже душата му е била 

блажена от първия миг на зачеването му. Следователно чрез страданието си не е 

заслужил издигане и в смисъла на прославяне на тялото. 

8 Ep., CXVIII 3. 
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 Противно на това е обаче реченото в Посланието до филипяните, 2:8 сл.: „Биде 

послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна.” 

 

 Отговарям с думите, че заслугата предполага някаква справедлива изравненост: 

защото в Посланието до римляните, 4:4, апостолът казва: „На оногова, който работи, 

заплатата се вменява по дълг.” Когато някой неправедно пожелае да придобие нещо 

повече от дължимото, справедливо е да му бъде отнето и от онова, което му се дължи: 

както според Изход, 22:1, „ако някой открадне една овца, да заплати четири”. И това се 

смята за заслужено, понеже чрез него бива наказан злоумишленикът. Така и когато 

някой праведно пожелае да вземе дължимото му, заслужава да му бъде додадено нещо 

като награда за праведното му пожелание. Ето защо и, както е казано у Лука, 14:11, 

„който се смирява, ще бъде въздигнат”.  

 В страданието си обаче Христос се смирил по-ниско от достойнството си в 

четири смисъла. Първо, що се отнася до страданието и смъртта, които не бил длъжен да 

понесе. Второ, що се отнася до мястото: понеже тялото му било положено в гроб, а 

душата му отишла в преизподнята. Трето, що се отнася до нападките и хулите, които 

понесъл. Четвърто, що се отнася до предаването му на човешка власт, както сам той 

според Иоана, 19:11, рекъл на Пилат: „Ти не щеше да имаш над Мене никаква власт, 

ако ти не бе дадено свише.” 

 Затова и чрез страданието си заслужил да бъде издигнат в четири отношения. 

Първо, що се отнася до преславното възкресение. Поради което в Псалома, 138:2, е 

речено: „Ти знаеш, кога сядам”, сиреч смиреността на страданието ми, „и кога ставам”. 

Второ, що се отнася до възнасянето на небето. Поради което в Посланието до 

ефесяните, 4:9 сл., е речено: „Той е слязъл най-напред в най-долните места на земята. 

Слезлият е Същият, Който се и възкачи по-горе от всички небеса.” Трето, що се отнася 

до сядането му отдясно на Отца и проявяването на божествеността му: съгласно 

реченото у Исая, 52:13 сл.: „Ще се въздигне, ще се възвиси и възвеличи. Както мнозина 

бидоха смаяни – толкоз ликът Му беше обезобразен повече, отколкото на всеки човек.” 

И в Посланието до филипяните, 2:8 сл.: „Смири Себе си, бидейки послушен дори до 

смърт, и то смърт кръстна. Затова Бог Го високо въздигна и Му даде име”, та всички да 

го наричат Бог и да му отдават почит като на Бог. И сетне е добавено: „та в името на 

Иисуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно”. Четвърто, що се отнася 
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до властта му да съди. Понеже у Иова, 36:17, е речено: „Ти си препълнен с 

размишления на нечестивци; съд и осъждане са близки за теб.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че началото на заслугата 

е откъм душата: а тялото е инструментът на принасящото заслуга действие. Затова 

съвършенството на душата, което било начало на заслугата, не е трябвало при него да 

бъде придобито чрез заслуга, за разлика от съвършенството на тялото, което 

претърпяло страданието и с това станало инструмент за самата заслуга. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез предходните си заслуги Христос 

заслужил издигането на душата си, чиято воля била оформена чрез боголюбието и 

останалите добродетели. А в страданието заслужил издигането и на тялото си като вид 

възнаграждение: защото справедливо е тялото, което било подложено от боголюбие на 

страдание, да получи възнаграждение в славата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че нещата били наредени така, щото в 

Христа преди страданието славата на душата да не се разпростира и върху тялото, за да 

придобие то по-почетна слава, когато я заслужи чрез страдание. Славата на душата 

обаче не подобавало да бъде отлагана за по-късно: защото душата непосредствено се 

съединила със Словото, така че редно било да я изпълни идващата от самото Слово 

слава. А тялото се е съединило със Словото посредством душата.      
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