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ПЕТДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА СМЪРТТА НА ХРИСТА 
 

 Следва да се спрем на Христовата смърт. 

 По отношение на нея се пита за шест неща: 

 Първо, дали е подобавало Христос да умре. 

 Второ, дали чрез смъртта се е разпаднало единството на божествеността и 

плътта. 

 Трето, дали се е разпаднало единството на божествеността и душата. 

 Четвърто, дали в трите дни на смъртта си Христос бил човек. 

 Пето, дали живото и мъртвото му тяло са били тъждествени по число. 

 Шесто, дали смъртта му е допринесла с нещо за спасението ни. 

 

 

Раздел 1. Дали е подобавало Христос да умре1

 

 

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

 1. Наистина, първоначалото в даден род не се определя от противоположното на 

въпросния род: както огънят, който е началото на топлината, никога не може да е 

студен. А Божият Син е началото и източникът на всеки живот: съгласно реченото в 

Псалома, 35:10: „У Тебе е изворът на живота.” Следователно Христос очевидно не е 

подобавало да умре. 

 2. Освен това ущърбността на смъртта е по-голяма от тази на болестта: понеже 

чрез болестта се стига до смърт. Само че не подобавало Христос да страда от някакво 

заболяване, както отбелязва Хризостом.2

 3. Освен това Господ казва у Иоана, 10:10: „Аз дойдох, за да имат живот, и да 

имат в изобилие.” Но противоположното не води към противоположното. Излиза, 

следователно, че Христос не е подобавало да умре. 

 Следователно не е подобавало и да умре. 

 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.52 a.1; Sent., III d.20 a.3; C. Gent., IV 55; De ratione fidei, 7; Quodl., II q.1 a.2; Compend. 
theol., 227. 
2 Cf. Athanasius, Orat. de incarn. Verbi, 22. 
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 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 11:50: „По-добре един човек да 

умре за народа, отколкото цял народ да погине”; което пророчески изрекъл Каиафа, 

както свидетелствува евангелистът. 

 

 Отговарям с думите, че Христос е подобавало да умре. Първо, за да принесе 

удовлетворение за човешкия род, осъден на смърт заради прегрешението си, съгласно 

реченото в Битие, 2:17: „В който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.” 

Принасянето на удовлетворение за другиго обаче е подобаващо да става така, че човек 

да изтърпи заслуженото от другия наказание. Затова Христос пожелал да умре, та със 

смъртта си да принесе удовлетворение за нас: съгласно реченото в Първото послание 

на Петра, 3:18: „Христос веднъж пострада за греховете ни.” Второ, за да покаже 

истинността на приетата природа. Защото по думите на Евсевий3

 

 „ако след като живял 

между людете, внезапно изчезнеше, избягвайки смъртта, всички биха го сметнали за 

илюзорно видение”. Трето, за да ни спаси чрез смъртта си от боязънта ни пред смъртта. 

Поради което в Посланието до евреите, 2:14 сл., е речено, че „Той взе участие в плътта 

и кръвта, та чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, и да избави 

ония, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство.” 

Четвърто, за да ни даде, умирайки по плът „за подобието на греха”, сиреч за 

наказанието, пример за умирането по дух за греха. Затова в Посланието до римляните, 

6:10 сл., е речено: „Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха; а колкото до 

това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи 

за Бога.” Пето, за да покаже, възкръсвайки от мъртвите, силата си, с която е надмогнал 

смъртта, и да ни дари надежда за възкресение. Затова апостолът казва в Първото 

послание до коринтяните, 15:12: „И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от 

мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?” 

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

живота като Бог, но не и като човек. А е умрял не като Бог, ами като човек. Затова 

Августин заявява в писмото си до Фелициан4

                                                 
3 De laudibus Constantini, 15. 

: „Нека не си представяме, че Христос е 

умрял така, щото, бидейки сам живот, е загубил живота. Ако беше така, изворът на 

живота би пресъхнал. Той умрял поради причастността си към човешкото изживяване, 

4 Cf. Vigilius Tapsensis, De unit. Trin., 20. 
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което приел по собствена воля: и не загубил естествената си способност да 

оживотворява всичко.” 

 На второто трябва да се отговори, че Христос не понесъл смърт, идваща от 

болест, за да не излезе, че е умрял по необходимост поради слабостта на природата. 

Ами приел смъртта, наложена му отвън, на която обаче предал себе си по собствена 

воля, за да покаже, че смъртта му е доброволна. 

 На третото пък следва да се отвърне, че само по себе си противоположното не 

води към противоположното, ала понякога го прави акцидентално: както например 

понякога студеното акцидентално стопля. По този именно начин и Христос чрез 

смъртта си ни води към живота, доколкото чрез смъртта си е премахнал нашата смърт: 

както онзи, който бива наказан заради другиго, отмахва наказанието. 

 

 

Раздел 2. Дали при Христовата смърт божествеността била 

отделена от плътта5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че при Христовата смърт 

божествеността била отделена от плътта. 

 1. Наистина, както е казано у Матея, 27:46, Господ, висейки на кръста, се 

провикнал: „Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме оставил?” Което Амвросий6

 2. Освен това с отстраняването на посредника се разделят крайностите. Ала 

божествеността е съединена с плътта посредством душата, както беше установено по-

горе. Следователно се оказва, че доколкото при смъртта на Христа душата е отделена 

от плътта, отделена от последната е и божествеността. 

 тълкува 

така: „Провиква се човекът, който предстои да умре, отделяйки се от божествеността. 

Защото щом божествеността е безсмъртна, смърт може да има само там, където 

животът отстъпи: защото божествеността е живот.” Така излиза, че при Христовата 

смърт  божествеността се отделя от плътта. 

 3. Освен това оживотворяващата сила на Бога е по-голяма от тази на душата. А 

тялото не би могло да умре, ако не се отдели душата. Следователно то очевидно още 

по-малко ще е способно да умре, ако не се отдели божествеността. 

 
                                                 
5 Cf. S. th., III q.53 a.1 ad 2; Sent., III d.2 q.2 a.1; d.21 q.1 a.1; De spir. creat., a.3 ad 5; Quodl., II q.1 a.1. 
6 In Lc., 10. 
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 Противно на това е обаче, дето присъщото на човешката природа не се 

приписва на Божия Син, освен на основание на единението, както беше установено по-

горе. Само че за Божия Син се казва нещо, което е присъщо на тялото Христово след 

смъртта, именно че е погребано: както се вижда от Символа на вярата, където е казано, 

че „бе заченат и роден от Дева, страда, умря и бе погребан”. Следователно при смъртта 

на Христа тялото му не е било отделено от божествеността. 

 

 Отговарям с думите, че предоставеното по Божия благодат никога не се отнема 

без вина: поради което в Посланието до римляните, 11:29, е речено, че „Божиите дарове 

и призванието са неотменни”. Но много по-голяма е благодатта на единението, чрез 

която божествеността е съединена в едно лице с плътта Христова, нежели благодатта 

на осиновението, чрез която се освещават другите люде: а също и по-устойчива е по 

самото си понятие, тъй като въпросната благодат е насочена към личностното 

единение, а благодатта на осиновението – към някакво eдинство по привързаност. При 

все това виждаме, че благодатта на осиновението се губи единствено при провинение. 

Но тъй като в Христа не е имало никакъв грях, няма как да се е разпаднало единството 

на божествеността с неговата плът. Ето защо, както преди смъртта Христовата плът 

била съединена по лице и ипостаса със Словото Божие, така тя останала съединена с 

него и след смъртта: така че няма различни ипостаси съответно на Божието Слово и 

Христовата плът, както заявява Дамаскин в трета книга.7

 

 

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

не бива да се свързва с разпад на личностното единение: ами с това, че Бог Отец го 

предал на страдание. Затова в случая изоставянето означава тъкмо непредпазване от 

преследвачите. Или пък той назовал себе си изоставен в смисъла на онази си молитва: 

„Отче, ако може, нека Ме отмине тая чаша”: както пояснява Августин в „За благодатта 

на Новия Завет”.8

 На второто трябва да се отговори, че Божието Слово се смята за съединено с 

плътта посредством душата, доколкото плътта чрез душата е съотнесена с човешката 

природа, която Божият Син възнамерявал да приеме: а не в смисъл, че душата е 

посредникът, свързващ съединените неща. А благодарение на душата плътта остава 

свързана с човешката природа и след като душата се отдели от нея: доколкото именно в 

 

                                                 
7 De fide orth., III 27. 
8 Ep. CXL 6. 
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мъртвата плът по божествено разпореждане остава някаква пригодност за възкресение. 

Поради което не отпада единението между божествеността и плътта. 

 На третото пък следва да се отвърне, че душата има силата да оживотворява 

формално. Затова, когато тя е налична и съединена като форма, тялото по 

необходимост е живо. А божествеността има не формална, ами действуваща 

животворна сила: тъй като тя не може да е форма на тялото. Ето защо, когато тя остане 

съединена с плътта, последната не е непременно жива: тъй като Бог действува не по 

необходимост, ами по воля. 

 

 

Раздел 3. Дали при Христовата смърт божествеността се е 

отделила от душата9

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че при Христовата смърт 

божествеността се е отделила от душата. 

 1. Наистина, Господ казва у Иоана, 10:18: „Никой не Ми отнима душата, но Аз 

Сам от Себе Си я давам и пак я приемам.” Но тялото, както изглежда, не може да даде 

душата, отделяйки я от себе си: тъй като душата не е подвластна на тялото, ами е по-

скоро обратното. Така излиза, че Христос като Слово Божие подобава да отдаде душата 

си. Сиреч да я отдели от себе си. Следователно чрез смъртта му душата е била отделена 

от божествеността. 

 2. Освен това според Атанасий10

 3. Освен това Синът Божи се смята за истински човек поради съединеността му с 

целия човек. Та ако след разпадането на единството на душата и тялото при смъртта 

Божието Слово останеше съединено с душата, би следвало Божият Син наистина да 

бъде обявен за душа. Което е погрешно: понеже ако душата е форма на тялото, би 

излязло, че Словото Божие е форма на тялото, което е невъзможно. Следователно при 

смъртта на Христа душата била отделена от Словото Божие. 

 „проклет трябва да бъде онзи, който не 

изповядва, че приетият от Сина Божи човек, приет отново и освободен, е възкръснал на 

третия ден от мъртвите. Само че целият човек не може да бъде отново приет, ако 

никога не се е отделял от Словото Бог. А целият човек е съставен от душа и тяло. 

Следователно някога божествеността се е отделила както от тялото, така и от душата.” 

                                                 
9 Cf. Sent., III d.21 q.1 a.1-2; Quodl., II q.1 a.1.  
10 Cf. Vigilius Tapsensis, De Trinitate, 6. 
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 4. Освен това разделените душа и тяло не са една ипостаса, ами две. Та ако 

Божието Слово беше останало свързано било с душата, било с тялото на Христа, които 

са разделени помежду си при смъртта Христова, би се оказало, че докато трае смъртта, 

Словото Божие ще е две ипостаси. Което е нелепо. Следователно след смъртта на 

Христа душата не е останала свързана със Словото. 

 

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

книга: „Ако и Христос да умрял като човек, и светата му душа да се отделила от 

неопетненото негово тяло; божествеността останала неотделима и от двете, както от 

душата, така и от тялото.” 

 

 Отговарям с думите, че душата е свързана с Божието Слово по-непосредствено 

и по-изначално, нежели тялото: понеже тялото е съединено със Словото Божие 

посредством душата, както беше казано по-горе. Та щом Божието Слово не е отделено 

при смъртта от тялото, то още по-малко е отделено от душата. Ето защо, както за Божия 

Син се проповядва нещо, което е присъщо на отделеното от душата тяло, именно че е 

погребано; така за него в Символа на вярата е казано, че „слезе в ада”, понеже душата 

му, бидейки отделена от тялото, се спуснала в преизподнята. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Августин11

 На второто трябва да се отговори, че в това си изказване Атанасий не е имал 

предвид, щото отново е приет целият човек, сиреч всички негови части: все едно 

, 

тълкувайки въпросното изказване на Иоан, се пита, щом Христос е „Слово, душа и 

плът, дали като Слово дава душата; или като душа; или пък като плът”. И заявява, че 

„ако кажем, щото Словото Божие е дало душата, би се оказало, че някога душата е 

отделена от Словото. Което не е вярно. Защото смъртта е отделила тялото от душата: а 

душата не смятам за отделена от Словото. Ако пък кажем, че душата сама дава себе си, 

ще излезе, че тя от себе си се е отделила. Което е напълно безсмислено.” Остава, 

следователно, „плътта да дава душата си и отново да я приема, но не благодарение на 

собственото си могъщество, ами благодарение на Словото, обитаващо плътта”: понеже, 

както отбелязахме по-горе, при смъртта божественото Слово не се е отделило от 

плътта. 

                                                 
11 In Io., tr.47. 
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Словото Божие е напуснало при смъртта частите на човешката природа. Смисълът е, че 

при възкресението повторно е била възстановена цялостта на приетата природа чрез 

новото възсъединяване на душата и тялото. 

 На третото трябва да се отговори, че Словото Божие , съединено с човешката 

природа, не се назовава „човешка природа”: ами „човек”, сиреч „имащо човешка 

природа”. А душата и тялото са същностните части на човешката природа. Ето защо, 

със самото това, дето е съединено с всяка от тях, Божието Слово не става душа или 

тяло: ами то има душа или тяло. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че пак според Дамаскин на същото 

място в трета книга „когато при Христовата смърт душата се отделя от плътта, едната 

ипостаса не се разделя на две ипостаси. Наистина, както тялото, така и душата от 

самото начало и по един и същ начин дължат съществуването си на ипостасата на 

Словото: и при смъртта, бидейки разделени, както едното, така и другата остават 

притежатели на едната ипостаса на Словото. Защото едната ипостаса на Словото е 

ипостаса и на Словото, и на душата, и на тялото. И нито душата, нито тялото 

притежават собствена ипостаса извън тази на Словото. Понеже налице е винаги едната 

ипостаса на Словото и никога няма две ипостаси.” 

 

 

Раздел 4. Дали мъртвият в продължение на три дена Христос е бил 

човек12

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че мъртвият в продължение на 

три дена Христос е бил човек. 

 1. Наистина, в първа книга на „За Троицата”13

 2. Освен това Философът отбелязва в девета книга на „Етика”

 Августин заявява: „Такова било 

въпросното приемане, което сторило Бога човек и човека Бог.” Ала това приемане не 

прекъснало при смъртта. Следователно, както изглежда, след смъртта не престанал да 

бъде човек. 
14

                                                 
12 Cf. Sent., III d.22 q.1 a.1; Quodl., II q.1 a.1; III q.2 a.2; Compend. theol., 229. 

, че „всеки човек 

е своят интелект”. Затова и след смъртта на Петра се обръщаме към душата му с 

13 De Trinitate, I 13. 
14 Aristoteles, Ethic., IX 4, 1166a17; 8, 1168b36; Thomas Aquinas, lect. 4. 9. 
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думите: „Свети Петре, моли се за нас.” Но след смъртта си Божият Син не бил отделен 

от разумната си душа. Следователно през въпросните три дена Божият Син бил човек. 

 3. Освен това всеки свещенослужител е човек. В тези три дена на смъртта си 

обаче Христос бил  свещенослужител: в противен случай няма да е вярно казаното в 

Псалома, 109:4: „Ти си свещеник навеки.” Следователно през онези три дена Христос е 

бил човек. 

 

 Противно на това е обаче, дето с отстраняването на по-висшето отпада и по-

низшето. Но живото или одушевеното стои по-горе от живото същество или човека: 

защото живото същество е одушевена сетивна субстанция. Само че в трите дена на 

смъртта тялото на Христа не е било нито живо, нито одушевено. Следователно тогава 

Христос не е бил човек. 

 

 Отговарям с думите, че това, дето Христос наистина бил мъртъв, е положение 

на вярата. Следователно утвърждаването на каквото и да било, което оспорва истината 

за Христовата смърт, е заблуждение против вярата. Поради това в съборното послание 

на Кирил15

 Прочее, някои изповядват, че през трите дена Христос бил човек, изричайки 

неточни думи, но без да се заблуждават по смисъл във вярата си: както например Хуго 

от Сен Виктор

 е казано: „Ако някой не изповядва, че Словото Божие страдало по плът, че 

било разпнато по плът и че умряло по плът, анатема.” Истината за смъртта на човека 

или на живото същество обаче е, че при смъртта той престава да бъде човек или живо 

същество: защото смъртта на човека или на живото същество става чрез отделянето на 

душата, която дава завършеност на понятието за живо същество или човек. Ето защо 

твърдението, че по време на тридневната си смърт Христос бил човек, ако бъде 

изказано без уговорки и уточнения, е погрешно. Може обаче да се каже, че във 

въпросните три дена Христос е бил „мъртъв човек”. 

16

 В раздел двадесет и втори, глава първа от третата книга Магистърът на 

сентенциите

, който настоява, че през тези три дни Христос е бил човек, понеже 

смята за човек душата. Само че това не е така, както беше показано в първата част на 

това съчинение. 

17

                                                 
15 Ep. 17, anath.12. 

 също твърди, че през трите дена на смъртта си Христос бил човек, само 

16 De sacramentis, II 1, 11. 
17 Пиетро от Ломбардия. 
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че на друго основание: той именно смята, че единението на душата и тялото не е 

включено в понятието за човека, ами за да бъде признат някой за човек е достатъчно 

той да има човешка душа и тяло, независимо дали те са свързани или не са. Това също е 

очевидно погрешно както поради казаното в първата част на съчинението ни, така и 

поради казаното относно начина на единението. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Словото Божие е 

приело съединените душа и плът: поради което чрез въпросното приемане Бог е станал 

човек и човекът Бог. Въпросното приемане обаче не е прекъснало с отделянето на 

Словото от душата или плътта: прекъснало е единствено единението на плътта и 

душата. 

 На второто трябва да се отговори, че човекът бива наречен интелект не защото 

интелектът е целият човек, ами защото интелектът е основната част на човека и чрез 

неговата способност e представен целият човек: както ако управникът на града бъде 

наречен целият град, защото в него е цялата разпоредба с града. 

 На третото пък следва да се отвърне, че свещенослужител човекът е 

благодарение на душата си, в която е отличителният белег на съответния чин. Ето защо 

при смъртта си човек не губи свещеническия си чин. Още по-малко пък Христос, който 

е източникът на всяко свещенослужение. 

 

 

Раздел 5. Дали тялото на живия и на мъртвия Христос е било 

тъждествено по число18

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че тялото на живия и на мъртвия 

Христос не е било тъждествено по число. 

 1. Наистина, Христос действително е бил мъртъв, както умират и другите люде. 

Само че тялото на който и да е друг човек не е безусловно едно и също по число като 

мъртво и като живо: понеже между тях има същностна разлика. Следователно мъртвото 

и живото тяло на Христа също не е безусловно тъждествено по число. 

 2. Освен това, според Философа в пета книга на „Метафизика”19

                                                 
18 Cf. Quodl., II q.1 a.1; III q.2 ad 1; IV q.5 a.1. 

, различното по 

вид е различно и по число. А живото и мъртвото тяло на Христа са били различни по 
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вид: понеже говорим за окото или плътта на мъртвия само преносно (aequivoce), както 

се вижда от думите на Философа във втора книга на „За душата”20 и в седма на 

„Метафизика”.21

 3. Освен това смъртта е някаква развала. Но след като се разпадне, претърпялото 

субстанциална развала вече не съществува; понеже развалата е „изменение от битие 

към небитие”. Следователно след като умряло, тялото на Христа не е останало същото 

по число: тъй като смъртта е субстанциална развала. 

 Следователно живото и мъртвото тяло на Христа не е било безусловно 

тъждествено по число. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Атанасий в писмото му до Епиктет22

 

: „В 

тялото,  което претърпяло обрезание, което било поено, хранено, утруждавано и 

разпнато на кръста, пребивавало неуязвимото и нетелесно Слово Божие: и това тяло 

било положено в гроба.” Но тъкмо живото тяло на Христа било обрязано и разпнато на 

кръста: а мъртвото тяло Христово било положено в гроба. Следователно едно и също 

било живото и мъртвото тяло. 

 Отговарям с думите, че когато казвам „безусловно”, това може да се разбира в 

два смисъла. От една страна „безусловно” е същото като „абсолютно”: защото 

„безусловно се нарича онова, към което нищо не се прибавя”, както отбелязва 

Философът.23

 От друга страна „безусловно” ще рече „напълно” или „изцяло”. В този смисъл 

живото и мъртвото тяло на Христа не е било безусловно тъждествено по число. Защото 

не е било изцяло същото: доколкото животът е нещо същностно за живото тяло, тъй 

като е същностен, а не акцидентален предикат; от което пък следва, че тялото, което 

престане да е живо, не остава изцяло същото. 

 В този смисъл мъртвото и живото тяло на Христа безусловно е било 

тъждествено по число. Защото безусловно тъждествено по число е онова, което има 

едно и също подлежащо. Но живото и мъртвото тяло на Христа имали едно и също 

подлежащо; тъй като живото и мъртвото не са имали друга ипостаса освен тази на 

Божието Слово, както беше казано по-горе. Този именно е смисълът на приведеното 

по-горе авторитетно изказване на Атанасий. 

                                                                                                                                                         
19 Aristoteles, Metaphys., V 6, 1016b36; Thomas Aquinas, lect.5. 
20 Id., De anima, II 1, 412b2; Thomas Aquinas, lect.2. 
21 Id., Metaphys., VII 10, 1035b25; Thomas Aquinas, lect.10. 
22 Ер. 5. 
23 Aristoteles, Topic., II 11, 115b29. 
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 Ако обаче се каже, че мъртвото тяло на Христа е останало изцяло същото, би 

следвало, че то е разрушено, именно от смъртната развала. Което е ерестта на 

гаянитите, както отбелязва Исидор24 и както е потвърдено в „Декрета”.25  И Дамаскин 

заявява в трета книга26

 

, че „названието „развала” означава две неща: от една страна, 

отделянето на душата от тялото и други подобни; от друга – съвършения разпад на 

тялото до съставящите го елементи. Следователно твърдението на Юлиан и Гаян, че 

Господнето тяло е било неразрушимо в първия смисъл, още преди възкресението, е 

нечестиво: тъй като в такъв случай тялото на Христа не би ни било съсубстанциално; 

нито пък би било наистина мъртво; нито наистина бихме били спасени. Във втория 

смисъл обаче Христовото тяло е било неразрушимо.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че мъртвото тяло на 

който и да е друг човек не остава свързано с някаква пребиваваща ипостаса, както това 

е при мъртвото тяло на Христа. Поради което мъртвото тяло на който и да е друг човек 

е същото не безусловно, ами само в някакво отношение: същото е по материя, но не и 

по форма. А тялото на Христа остава безусловно същото поради тъждествеността на 

подлежащото, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че след като тъждествено по число дадено 

нещо се нарича съобразно подлежащото, а тъждествено по вид е тъждественото по 

форма, то там, където подлежащото субсистира в една само природа, с премахването на 

единството по вид се премахва непременно и единството по число. Само че ипостасата 

на Божието Слово субсистира в две природи. Затова, макар при другите люде тялото да 

не остава същото по вида на човешката природа, в Христа то остава същото съобразно 

подлежащото Слово Божие. 

 На третото пък следва да се отвърне, че развалата и смъртта са относими към 

Христа не поради подлежащото, от което произлиза и единството по число: ами поради 

човешката природа, съобразно която в тялото на Христа е налична разлика между 

живота и смъртта. 

 

 

                                                 
24 Isidorus Hispalensis, Etymologiae, VIII 5. 
25 Gratianus, Decretum, II causa 24 q.3 cn.39. 
26 De fide orth., III 28. 
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Раздел 6. Дали смъртта на Христа е допринесла с нещо за спасението 

ни27

 

 

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

допринесла с нищо за спасението ни. 

 1. Наистина, смъртта е някаква лишеност, именно лишеност от живот. Но 

лишеността не е нещо реално и поради това няма силата да действува. Следователно не 

е могла да допринесе с нищо за спасението ни. 

 2. Освен това страданието на Христа е допринесло за спасението ни като 

заслуга. Само че смъртта на Христа не би могла да действува по този начин: тъй като 

при смъртта душата се отделя от тялото, а именно тя е началото на заслугата. 

Следователно Христовата смърт не е допринесла с нищо за спасението ни. 

 3. Освен това телесното не е причина за духовното. А смъртта на Христа била 

телесна. Следователно не е могла да бъде духовна причина за нашето спасение. 

 

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

Троицата”28

 

: „Чрез едната смърт на Спасителя”, сиреч телесната, „сме спасени от две 

смърти”, именно на душата и тялото. 

 Отговарям с думите, че за Христовата смърт можем да говорим по два начина: 

като настъпваща и като настъпила. Настъпваща е смъртта, когато чрез страдание, било 

то естествено или насилствено, човек отива към смъртта. В този смисъл едно и също е 

говоренето за смъртта и за страданието на Христа. Така смъртта на Христа е причина за 

спасението ни, съгласно казаното по-горе за страданието му. 

 Настъпила пък смъртта е, когато вече душата се е отделила от тялото. Така 

именно говорим сега за смъртта Христова. Само че така смъртта на Христа не може да 

е причина за спасението ни като заслуга, ами единствено съобразно начина на 

въздействие: доколкото именно при тази смърт божествеността не е отделена от 

Христовата плът, поради което и всичко случило се с последната след отделянето на 

душата е спасително за нас по силата на съединената с нея божественост. 

  Прочее, следствието от дадена причина се разглежда с оглед сходството му с 

причината. И тъй като смъртта е лишеност от собствения живот, следствието от 
                                                 
27 Cf. S. th., III q.51 a.1 ad 2; q.56 a.1 ad 4; In Rom., IV lect.3. 
28 De Trinitate, IV 3. 
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Христовата смърт се оценява с оглед отстраняването на нещата, противостоящи на 

нашето спасение, каквито са смъртта на душата и смъртта на тялото. Ето защо се казва, 

че чрез Христовата смърт в нас е била разрушена и смъртта на душата, която е чрез 

греха, съгласно реченото в Посланието до римляните, 4:25: „Предаден е” на смърт 

„заради нашите грехове”; и смъртта на тялото, настъпваща чрез отделянето на душата, 

съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 15:54: „Смъртта биде 

погълната с победа.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че смъртта на Христа 

съдействува за спасението ни по силата на съединената с плътта божественост, а не 

единствено като смърт. 

 На второто трябва да се отговори, че смъртта на Христа, разглеждана като вече 

настъпила, не е съдействувала за спасението ни като заслуга, но все пак дейно му е 

съдействувала, както беше казано по-горе. 

 На третото пък следва да се отвърне, че смъртта на Христа наистина е била 

телесна, само че въпросното тяло било инструмент на съединената с него божественост, 

действуваща чрез него и когато то било вече мъртво.          
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