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ПЕТДЕСЕТ И ВТОРИ ВЪПРОС. 
ЗА СЛИЗАНЕТО НА ХРИСТА В ПРЕИЗПОДНЯТА 
 

 Сега следва да говорим за слизането на Христа в преизподнята. 

 Във връзка с това се задават осем въпроса: 

 Първо, дали е подобавало Христос да слезе в преизподнята. 

 Второ, в коя преизподня е слязъл. 

Трето, дали целият е бил в преизподнята. 

Четвърто, дали е останал там за известно време. 

Пето, дали е освободил от преизподнята светите отци. 

Шесто, дали е освободил от преизподнята прокълнатите. 

Седмо, дали е освободил умрелите с първородния грях деца. 

Осмо, дали е освободил човеците от чистилището. 

 

 

Раздел 1. Дали е подобавало Христос да слезе в преизподнята1

 

  

 Начева се тъй. Изглежда, че не е подобавало Христос да слезе в преизподнята. 

 1. Наистина, в писмото си до Еводий2

 2. Освен това на Христа няма как да подобава да се спусне в преизподнята 

според божествената му природа, която е изцяло неиподвижна: а това може да му 

подобава единствено според приетата природа. Ала това, което Христос е сторил или 

изстрадал в приетата природа, е за спасението на човеците. А за него очевидно не е 

необходимо Христос да слиза в преизподнята: понеже чрез страданието си, което 

претърпял в този свят, той ни е освободил от вината и наказанието, както беше казано 

по-горе. 

 Августин казва: „Никъде не съм успял да 

открия Писанието да споменава с добро преизподнята.” Само че душата на Христа не 

се е спуснала към нещо лошо: тъй като и душите на праведниците не низхождат към 

някакво зло. Следователно, както излиза, не е подобавало Христос да слезе в 

преизподнята. 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.1; Compend. theol., 235; Expos. super Symb., a.5.  
2 Ep. CLXIV 3. – cf. Ep. CLXXXVII 2. 
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 3. Освен това чрез смъртта на Христа душата му се отделила от тялото, което 

пък било положено в гроба, както беше установено по-горе. Но той изглежда няма как 

да се е спуснал в преизподнята само по душа: тъй като, бидейки нетелесна, душата 

очевидно не може да се движи по място; така се движат телата, както е доказано в 

шеста книга на „Физика”3

 

; а слизането предполага телесно движение. Следователно не 

е подобавало Христос да слезе в преизподнята. 

 Противно на това е обаче казаното в Символа на вярата: „Слезе в ада”. И 

апостолът казва в Посланието до ефесяните, 4:9: „А „възкачи се” що означава, ако не 

това, че Той е и слязъл по-напред в най-долните места на земята?” И глосата пояснава: 

„сиреч в преизподнята”. 

 

 Отговарям с думите, че е подобавало Христос да слезе в преизподнята. На 

първо място, защото е дошъл да понесе наказанието ни и да ни изтръгне от него: 

съгласно реченото у Исая, 53:4: „Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите 

недъзи.” Вследствие греха човекът обаче е придобил не само телесната смърт, ами и 

спускането в преизподнята. Ето защо, както е подобавало той да умре, за да ни 

освободи от смъртта, така е подобавало да се спусне в преизподнята, за да ни освободи 

от нашето слизане в нея. Поради което у Осия, 13:14, е речено: „Твоята смърт ще съм, 

смърт! Твоя захапка ще съм, аде!” 

 На второ място, понеже след като победил дявола чрез страданието си, 

подобавало да изтръгне победените от него, които се намирали в преизподнята: 

съгласно реченото у Захария, 9:11: „Заради кръвта на завета ти Аз ще освободя твоите 

затворници от рова.” И в Посланието до колосяните, 2:15, е речено: „Като отне силата 

на началства и власти, Той ги явно изложи на позор.” 

 На трето място, за да може, както показва властта си на земята с живота и 

смъртта си, така  да покаже властта си и над преизподнята, като я посети и освети: 

Поради което в Псалома, 23:7, е речено: „Отворете портите си, князе”; което според 

глосата означава: „Князе на преизподнята, откажете се от властта, с която до днес 

държите човеците в ада”; и така „в името на Иисуса да преклони колене” не само 

„всичко небесно”, ами и „подземно”, както е казано в Посланието до филипяните, 2:10. 

 

                                                 
3 Aristoteles, Phys., VI 4, 234b10; VI 10, 240b8; Thomas Aquinas, lect. 5 et 12. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в названието на 

преизподнята прозвучава злото на наказанието, а не това на провинението. Затова и 

Христос е можел да слезе в презподнята, не защото бил длъжен да понесе наказание, 

ами за да освободи онези, които подлежали на наказание. 

 На второто трябва да се отговори, че страданието Христово било обща 

причина за спасението на човеците, както на живите, така и на мъртвите. Но общата 

причина се прилага към отделните следствия чрез нещо особено. Ето защо, както 

силата на Христовото страдание се прилага към живите чрез тайнствата, изобразяващи 

пред нас страданието на Христа, така то е приложено към мъртвите чрез слизането на 

Христа в преизподнята. Затова у Захария, 9:11, многозначително е казано, че извел 

победените от рова заради кръвта на завета си, сиреч чрез силата на понесеното от него 

страдание. 

 На третото пък следва да се отвърне, че душата на Христа се спуснала в 

преизподнята не с движение, каквото извършват телата, ами с такова, каквото 

извършват ангелите, както беше установено в първата част на това съчинение. 

 

 

Раздел 2. Дали Христос слязъл и в преизподнята на прокълнатите4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос слязъл и в 

преизподнята на прокълнатите. 

 1. Наистина, у Иисуса Сирахов, 24:45, от името на божествената премъдрост е 

речено: „Ще проникна във всички най-долни земни части.” Ала сред най-долните земни 

части се брои и преизподнята на прокълнатите, съгласно реченото в Псалома, 62:10: 

„Ще слязат в земната преизподня.” Следователно Христос, който е „Божия 

премъдрост” (1. Кор., 1:24), се е спуснал чак до преизподнята на прокълнатите. 

 2. Освен това в Деяния на апостолите, 2:24, Петър казва, че „Бог възкреси 

Христа, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го 

удържи”. Само че в преизподнята на отците няма болки: нито в преизподнята на децата, 

които са измъчвани не със сетивни наказания за сторен действителен грях, ами само са 

прокълнати поради първородния грях. Следователно Христос е слязъл в преизподнята 

                                                 
4 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.1. 
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на прокълнатите или и в чистилището, където людете търпят сетивни наказания за 

сторен действителен грях. 

 3. Освен това в Първото послание на Петра, 3:19 сл., е казано, че „като слезе, 

Христос проповядва и на духовете, които бяха в тъмница и които някога се не 

покориха”: което според Атанасий в посланието му до Епиктет5

 4. Освен това Августин заявява в споменато си писмо до Еводий: „Щом 

Писанието твърди, че мъртвият Христос се озовал в лоното Авраамово и не споменава 

и дума за преизподнята и мъките в нея, чудя се, как така някой ще се осмели да 

настоява, че той се спуснал в преизподнята. Но тъй като убедителни свидетелства 

споменават и преизподнята, и мъките в нея, единствената причина да вярваме, че 

Спасителят е отишъл там, е за да спаси прокълнатите от въпросните мъки.” Но място на 

мъките е преизподнята на прокълнатите. Следователно Христос  е слязъл в него. 

 се отнася до слизането 

на Христа в преизподнята. Той именно заявява, че „тялото на Христа било положено в 

гроба, когато той самият се отправил да проповядва пред ония, които били под 

стражата на духовете, както казва Петър.” Така че неверниците със сигурност са били в 

преизподнята на прокълнатите. Следователно Христос е слязъл там. 

 5. Освен това, както отбелязва Августин в една своя проповед6

 

, слизайки в 

преизподнята, Христос „освободил  всички праведници, държани там в оковите на 

първородния грях”. Сред тях обаче бил и Иов: който сам казва за себе си (Иов, 17:16): 

„Всичко мое ще слезе в най-дълбоката преизподня.” Следователно Христос се е 

спуснал чак в най-дълбоката преизподня. 

 Противно на това е обаче казаното за преизподнята на прокълнатите у Иова, 

10:21, а именно: „Преди да отида, та да се не върна вече, в страната на тъмата и 

смъртната сянка”, и т.н. Но „няма общо между светлина и тъмнина”, както е речено във 

Второто послание до коринтяните, 6:14. Следователно Христос, който е светлина, не е 

слизал до оная преизподня на прокълнатите. 

 

 Отговарям с думите, че дадено нещо може да е някъде по два начина. От една 

страна, чрез последицата от него. В този смисъл Христос е слязъл във всяка 

преизподня: само че различно в различните. В преизподнята на прокълнатите 

резултатът от слизането му бил, че опровергал тяхното неверие и лошавината им. На 
                                                 
5 Ep. 5. 
6 Serm. suppose., 160. 
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пребиваващите в чистилището дал надежда, че ще постигнат слава. А над светите отци, 

които били държани в преизподнята единствено поради първородния грях, излял 

светлината на вечната слава. 

 От друга страна дадено нещо е някъде по същността си. В този смисъл душата 

на Христа се спуснала само до мястото на преизподнята, в което пребивавали 

праведниците: та по душа и на място да посети онези, които сам посетил чрез вътрешна 

благодат и по божествеността си. Така, пребивавайки в една част на преизподнята, той 

разпрострял въздействието си върху всички нейни части, също както, претърпявайки 

страдание в една част на земята, със страданието си освободил целия свят. 

 

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

Божията премъдрост, проникнал във всички най-долни земни части не по място, като 

душата му пребродила всички тях; ами разпростирайки в някакъв смисъл властта си 

над всички. Ала така, че само праведните осветил: понеже сетне е казано: „И ще осветя 

всички вярващи в Господа.” 

 На второто трябва да се отвърне, че има два вида болка. Едната е от 

наказанието, което людете претърпяват за сторен действително грях: съгласно реченото 

в Псалома, 17:6: „Вериги адови са ме стегнали.” Другата е от несбъднатата надежда за 

слава: съгласно реченото в Притчи Соломонови, 13:12: „Надежда, дълго несбъдната, 

изнурява сърцето.” Тази болка изпитвали и светите отци в преизподнята. Което 

Августин пак в същата проповед означава с думите, че „настойчиво се молели на 

Христа през сълзи”. Като слязъл в преизподнята, Христос премахнал както едната, така 

и другата болка. Болките от наказанията премахнал, предпазвайки ни от последните: 

както за лекаря се казва, че премахва болестта, от която ни предпазва чрез някакво 

лекарство. А причинените от несбъднатата надежа болки премахнал действително, 

предоставяйки слава. 

 На третото следва да се отговори, че казаното от Петър някои люде отнасят 

към спускането на Христа в преизподнята, тълкувайки думите в следния смисъл: 

Христос по дух, сиреч с душата си, проповядвал пред заключените в тъмницата, които 

някога били невярващи. Поради което и Дамаскин заявява в трета книга7

                                                 
7 De fide orth., III 29. 

, че „той 

благовестил както на земните люде, така и на ония от преизподнята”; не за да обърне 

неверниците към вярата, ами „за да опровергае неверието им”. Защото и самото 
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проповядване не представлява нищо друго освен проявяване на божествеността му, 

станала явна за обитателите на презподнята чрез добродетелното слизане на Христа в 

нея. По-добро обяснение дава обаче Августин в писмото си до Еводий8

На четвъртото трябва да се отговори, че „лоното Аврамово” може да бъде 

схващано по два начина. От една страна, с оглед покоя в него от сетивното наказание. В 

този смисъл на него нито съответствува названието „преизподня”, нито пък в него има 

някакви болки. От друга страна то може да се мисли с оглед лишеността от очакваната 

слава. В това именно отношение то има смисъла на преизподня и болка. Затова тук под 

лоно Аврамово се разбира покоят на блажените: и то не е наречено преизподня, нито в 

него има болки. 

: че казаното се 

отнася не до слизането на Христа в преизподнята, ами до действието на божествеността 

му, упражнявано от самото начало на света. Така като заключени в тъмница се 

обозначават живеещите в смъртно тяло, което е нещо като тъмница за душата; това, 

дето проповядвал по духа на божествеността си означава, че го правил с вътрешно 

внушение, а също чрез външни увещания от устата на праведниците; докато това, дето 

проповядвал на някогашните невярващи, има предвид невярващите на предвещанията 

на Ной, осланяйки се на Божието търпение и надявайки се той да отложи наказанието с 

потопа. Поради което Петър и е добавил: „в дните на Ноя, при строението на ковчега”. 

На петото пък следва да се отвърне, че според Григорий9

 

 „Иов нарича най-

дълбока преизподня дори най-високите места в ада. Защото ако в сравнение с високото 

небе този тук тъмен въздух е преизподен; в сравнение със същия горен въздух земята, 

разположена под него, може да бъде мислена като преизподня и като нещо дълбоко. А 

в сравнение с гореположеността на земята дори тези места в преизподнята, които са по-

горни от другите адови обиталища, се обозначават като най-дълбоката преизподня.” 

 

Раздел 3. Дали Христос е бил целият в преизподнята10

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил целият в 

преизподнята. 

                                                 
8 Ep., CLXIV 5 sq. 
9 Gregorius Magnus papa., Moral., XIII 48. 
10 Cf. Sent., III d.22 q.1 a.2 ad 6. 
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 1. Наистина, тялото на Христа е някаква част от него. Само че то не е било в 

преизподнята. Следователно целият Христос не е бил в преизподнята. 

 2. Освен това цяло не може да бъде наречено онова, чиито части са отделени 

една от друга. Ала тялото и душата, които са части на човешката природа, са били 

разделени след смъртта, както беше казано по-горе. А той се спуснал в преизподнята, 

когато бил мъртъв. Следователно е нямало как да бъде там целият. 

 3. Освен това цяло в дадено място е онова, нищо от което не е извън въпросното 

място. Но нещо от Христа е било извън преизподнята: понеже и тялото му било в гроба, 

и божествеността му била навсякъде. Следователно Христос не е бил целият в 

преизподнята. 

 

 Противно на това е обаче кзаното от Августин в „За Символа”11

 

: „Целият Син 

Божи е при Отца, целият е на небето, целият е на земята, целият е в утробата на Девата, 

целият е на кръста, целият е в преизподнята, целият е в рая, където въвел разбойника.” 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното в първата част на 

настоящото съчинение, мъжкият род се отнася към ипостасата или лицето, а средният  

род – към природата. Макар при смъртта на Христа душата да била отделена от тялото, 

нищо не било отделено от лицето на Божия Син, както беше споменато по-горе. Ето 

защо трябва да се каже, че по време на тридневната смърт на Христа целият Христос 

бил в гроба, тъй като там било цялото лице чрез съединеното с него тяло; и също че той 

целият бил в преизподнята, тъй като цялото лице на Христа е било там чрез 

съединената с него душа; и че тогава целият Христос е бил навсякъде на основание на 

божествената природа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тялото, което тогава 

било в гроба, е част не от нетварното лице, ами от приетата природа. Ето защо това, 

дето Христовото тяло не било в преизподнята, не означава, че там не е бил целият 

Христос: ами това означава само, че там не е било всичко принадлежащо на човешката 

природа. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез съединените тяло и душа се 

конституира цялостта на човешката природа, но не и тази на божественото лице. Затова 

                                                 
11 Cf. Ps-Augustinus, Sermones, II 7. 
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и след разпадането на връзката между душата и тялото Христос пак е останал цял: не е 

останала в цялостта си човешката природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че лицето на Христа е цялото на всяко 

място, само че не изцяло: понеже никое място не го обхваща. Безмерността му не могат 

да обемат и всички места, взети заедно. Тъкмо напротив, той с безмерността си обема 

всичко. А това, дето дадено нещо е цялото някъде, ако нищо от него не е навън, важи 

единствено за неща, които са телесни и могат да бъдат обхванати в някакво място. При 

Бога обаче не е така. Поради което Августин отбелязва на същото място в проповедта 

си „За Символа”: „Ние не казваме, че Христос е целият в различни времена и места, 

така че сега да е целият тук, а в друго време да е целият другаде: ами той е винаги и 

навсякъде целият.”  

 

 

Раздел 4. Дали Христос е останал за известно време в преизподнята12

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е останал за 

известно време в преизподнята. 

 1. Наистина, Христос се е спуснал в преизподнята, за да освободи оттам 

човеците. Но това било сторено тутакси, със самото му слизане: защото според Иисуса 

Сирахов, 11:21, „лесно е в очите на Господа скоро и неочаквано да обогати сиромаха”. 

Следователно той очевидно не е прекарал никакво време в преизподнята. 

 2. Освен това Августин споменава пак в същата своя проповед за страстите 

Христови, че „нареди ли нашият Господ и Спасител, незабавно ще се строшат 

железните ключалки” (Ис., 45:2). Затова от името на придружаващите Христа ангели в 

Псалома, 23:7 сл., е речено: „Отворете портите си, князе.” Ала Христос е слязъл, за да 

разбие ключалките на преизподнята. Следователно не е останал там никакво време. 

 3. Освен това у Лука, 23:43, е казано, че Христос от кръста се обърнал към 

разбойника с думите: „Днес ще бъдеш с Мене в рая”: от което се вижда, че още същия 

ден Христос е бил в рая. Само че не по тяло, тъй като то било положено в гроба. Значи 

по душата си, която се спуснала в преизподнята. Така излиза, че той не е останал там. 

 

                                                 
12 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.1. 
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 Противно на това е обаче казаното от Петър в Деяния на апостолите, 2:24: „Бог 

Го възкреси, като освободи от родилните болки на преизподнята, понеже тя не можеше 

да Го удържи.” Оказва се, следователно, че е останал в преизподнята до часа на 

възкресението. 

 

 Отговарям с думите, че както Христос, за да приеме върху себе си наказанията 

ни, пожелал тялото му да бъде положено в гроба, така пожелал и душата му да се 

спусне в преизподнята. Тялото му обаче останало в гроба един цял ден и две нощи, за 

да бъде потвърдена истината за смъртта му. Ето защо трябва да смятаме, че също 

толкова време душата му е била в преизподнята: та едновременно душата му да бъде 

изведена от преизподнята, и тялото да бъде извадено от гроба. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, спускайки се в 

преизподнята, Христос освободил пребиваващите там свети отци, но не като ги извел 

веднага от въпросното място, ами като ги озарил в самата преизподня със светлината на 

славата. И все пак душата му подобавало да остане в преизподнята толкова дълго, 

колкото тялото му пролежало в гроба. 

 На второто трябва да се отговори, че железни ключалки са наречени 

препятствията, които не позволявали на светите отци, носещи вината на първородителя 

ни, да излязат от преизподнята. Тях Христос разбил тутакси, щом се спуснал в 

преизподнята, със силата на своето страдание и на смъртта си. И въпреки това пожелал 

да остане за известно време в преизподнята поради споменатото по-горе основание. 

 На третото пък следва да се отвърне, че казаното от Господа трябва да бъде 

разбрано не като отнасящо се за земния рай, ами за духовния, в който пребивават 

всички вкусващи божествената слава. Затова разбойникът се спуснал по място с Христа 

в преизподнята, та да бъде с Христа, понеже е речено: „ще бъдеш с Мене в рая”; но по 

награда бил в рая, тъй като там се наслаждавал на божествеността на Христа, както и 

другите светци. 
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Раздел 5. Дали слезлият в преизподнята Христос освободил оттам 

светите отци13

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че слезлият в преизподнята Христос 

не е освободил оттам светите отци. 

 1. Наистина, в споменатото си писмо до Еводий Августин казва: „Не смятам, че 

със слизането си в преизподнята Христос е допринесъл нещо на праведниците, 

намиращи се в лоното на Авраама, защото не виждам някога в божествеността си да е 

преставал да присъствува при тях.” Но ако ги беше освободил от преизподнята, той би 

им допринесъл много. Следователно, както излиза, Христос не е освободил от 

преизподнята светите отци. 

   2. Освен това в преизподнята човек бива държан единствено заради някакъв 

грях. А светите отци още приживе са били оправдани от греха чрез вярата в Христа. 

Следователно е нямало нужда да бъдат освобождавани, когато Христос слязъл в 

преизподнята. 

 3. Освен това с отстраняването на причината отпада и следствието. Ала причина 

за слизането в преизподнята е грехът: който бил отстранен чрез страданието на Христа, 

както беше казано по-горе. Следователно чрез слизането на Христа в преизподнята 

светите отци не били изведени оттам. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на същото място в проповедта 

му за страстите Христови, а именно, че когато Христос слязъл в преизподнята, той 

разбил портата и железните ключалки, и освободил всички праведници, държани там 

заради първородния грях. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, слезлият в преизподнята 

Христос действувал по силата на своето страдание. Чрез страданието на Христа обаче е 

освободен човешкият род, при това не само от греха, ами и от дължимото наказание, 

както беше казано по-горе. Но людете са заслужили наказание в два смисъла. Първо, за 

действително сторен грях, какъвто всеки извършва лично. Второ, за греха на цялата 

човешка природа, който прехожда от първородителя върху всички ни по рождение, 

както е казано в Посланието до римляните, 5:12 сл. Наказанието за този грях е 

                                                 
13 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.2; In Eph., IV lect.3; Compend. theol., 235; Expos. super Symb., 5. 
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телесната смърт и изключването от живота на славата, както става ясно от реченото в 

Битие, 2:17 и 3:3 сл.: понеже след грехопадението Бог прогонил човека от рая, като 

преди това го заплашил със смърт, ако съгреши. Ето защо, слизайки в преизподнята, 

Христос със силата на страданието си освободил светците от тази вина, поради която те 

били изключени от живота на славата, та да не могат да виждат Бога по същност, в 

което се състои съвършеното блаженство за людете, както беше казано във втората част 

на това произведение. Но светите отци били държани в преизподнята, та поради 

прегрешението на прародителя ни да нямат достъп до живота на славата.. Така 

спусналият се в преизподнята Христос освободил светите отци оттам. Това именно 

твърди Захария, 9:11: „Заради кръвта на завета ти Аз ще освободя твоите затворници от 

рова, в който няма вода.” И в Посланието до колосяните, 2:15, е речено, че „отне силата 

от началства и власти”, именно от „адовите, извеждайки Исаак, Иаков и другите 

праведници, като ги отвел от царството на мрака в небето”, както пояснява глосата. 

 

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

Августин говори за някои, според които древните праведници, живели преди 

пришествието на Христа, били подложени в преизподнята на мъки за наказание. 

Поради което преди приведените слова казва: „Някои прибавят, че на древните светци 

било отредено и това благодеяние, дето Господ, като пристигнал в ада, ги освободил от 

тези мъки. Аз обаче не виждам как на такива мъки ще е подложен Авраам, в чието лоно 

бил приет и благочестивият бедняк.” И когато сетне добавя, че „все още не е разбрал 

какво е допринесло на праведниците слизането на Христа в преизподнята”, това трябва 

да се разбира като отнасящо се до освобождаването от мъките като наказание. 

Приносът е обаче в придобиването на слава: а оттук той ги освободил от мъката, която 

изпитвали поради отлагането на славата. В надеждата за която те силно се възрадвали: 

съгласно реченото у Иоана, 8:56: „Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види Моя 

ден.” Поради което добавя: „От тях той, както виждам, никога не е отстъпвал в 

блаженото присъствие на божествеността си”: доколкото те и преди пришествието на 

Христа били блажени в надеждата си, макар и да не били съвършено блажени в 

действителност. 

 На второто трябва да се отговори, че още приживе светите отци били 

освободени чрез вярата в Христа от всеки грях, както от първородния, така и от 

действителния, а също от дължимото наказание за действителните си грехове: не обаче 

и от дължимото наказание за първородния грях, чрез който били изключени от славата, 
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тъй като още не била платена цената за човешкото изкупление. Така и сегашните 

вярващи в Христа биват освободени чрез кръщението от наказанието за действителните 

грехове и от това за първородния грях, що се отнася до изключването от славата; ала 

остават задължени да понесат наказанието за първородния грях, що се отнася до 

необходимостта на телесната смърт; понеже те са обновени по дух, ала не и по плът, 

съгласно реченото в Посланието до римляните, 8:10: „Тялото е мъртво за грях, а духът 

живее за правда.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че тутакси щом Христос умрял, душата 

му се спуснала в преизподнята, предоставяйки плода на неговото страдание на 

държаните там светци: макар те да не излезли от въпросното място, докато Христос 

пребивавал в него, тъй като самото присъствие на Христа било част от пълнотата на 

славата. 

 

 

Раздел 6. Дали Христос е освободил от преизподнята някои 

прокълнати14

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е освободил от 

преизподнята някои прокълнати. 

 1. Наистина, у Исая, 24:22, е речено: „Ще бъдат събрани заедно като затворници 

в трап, ще бъдат заключени в тъмница и след много дни ще бъдат посетени.” Става 

дума за прокълнатите, които „възхвалявали небесното воинство”. Следователно 

очевидно и прокълнатите са посетени, когато Христос се спуснал в преизподнята. 

Което изглежда да е свързано с освобождението им. 

 2. Освен това по повод реченото у Захария, 9:11: „Заради кръвта на завета ти Аз 

ще освободя твоите затворници от рова, в който няма вода”, глосата пояснява: „Ти си 

освободил окованите в тъмница, където те не били утешени от милосърдието, за което 

се молел богатият.” Но само прокълнатите са заключени в тъмница без милосърдие. 

Следователно Христос е освободил някои от преизподнята на прокълнатите. 

 3. Освен това могъществото на Христа не е било по-малко в преизподнята, 

нежели в този свят: и на двете места той действуваол по силата на божествеността си. 

                                                 
14 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.1; Compend. theol., 235; Expos. super Symb., 5. 
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Ала в този свят освободил люде от всякакво състояние. Следователно и в преизподнята 

освободил някои от състоянието им на прокълнати. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Осия, 13:14: „Твоята смърт ще съм, смърт! 

Твоя захапка ще съм, аде!”, което глосата тълкува така: „Извеждайки избраниците, но 

оставяйки отхвърлените на същото място.” Само че в преизподнята на прокълнатите са 

само такива, които са отхвърлени. Следователно чрез слизането на Христа в 

преизподнята  от ада на прокълнатите не е освободен никой. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, слезлият в преизподнята 

Христос действувал по силата на собственото си страдание. Затова слизането на Христа 

в преизподнята принесло плода на освобождението единствено на онези, които били 

обвързани със страданието на Христа чрез боголюбивата си вяра, чрез която се 

премахват греховете. А пребиваващите в преизподнята на прокълнатите или изобщо не 

вярвали в страданието на Христа, както не вярват неверниците: или, ако вярвали, не 

изпитвали боголюбива обич към страдащия Христос. Затова не били очистени от 

греховете си. Поради което слизането на Христа в преизподнята не им донесло 

освобождение от дължимото наказание в ада. 

 

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

спуснал в преизподнята, всички, в която и нейна част да се намирали, били в някакъв 

смисъл посетени: само че едни за утешение и освобождение; а други за посрамване и 

смущение. Поради което пак у Исая, 24:23, е добавено: „Месечината ще се изчерви и 

слънцето ще се засрами”, и т.н. Това, прочее, може да бъде отнесено и към 

посещението му в Съдния ден, не за да бъдат те освободени, ами за да бъдат осъдени 

още по-тежко: съгласно реченото у Софония, 1:12: „Ще посетя ония, които седят на 

дрождието си.”  

 На второто трябва да се отговори, че когато глосата казва, че „не били утешени 

от милосърдието”, се има предвид утехата на пълното освобождение. Понеже светите 

отци не можели да бъдат освободени от преизподната тъмница преди пришествието на 

Христа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че не на безсилието на Христа се дължи 

това, дето някои не са освободени от всяко състояние в ада, както били освободени 

людете от всяко състояние в света: ами това е поради различните условия. Защото 
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докато са живи тук, людете могат да се обърнат към вярата и боголюбието: тъй като в 

този живот те не са закрепени в доброто или в злото, както е когато го напуснат. 

 

 

Раздел 7. Дали чрез слизането на Христа са били освободени 

починалите с първородния грях деца15

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че децата, починали с първородния 

грях, са били освободени чрез слизането на Христа. 

 1. Наистина, те са държани в преизподнята единствено заради първородния грях; 

също както светите отци. Но светите отци са били освободени от презподнята чрез 

Христа, както беше казано по-горе. Следователно по същия начин освободени чрез 

Христа са и децата. 

 2. Освен това апостолът казва в Посланието до римляните, 5:15: „Ако поради 

престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез 

благодатта на Едного Човека, Иисуса Христа, се изля преизобилно върху многото.” Но 

заради прегрешението на първородителя ни децата, починали единствено с 

първородния грях, са държани в преизподнята. Следователно още повече те са 

освободени оттам чрез благодатта на Христа. 

 3. Освен това, както кръщението действува по силата на Христовото страдание, 

така и слизането на Христа в преизподнята, както се вижда от вече казаното. Ала 

именно чрез кръщението децата се освобождават от първородния грях и от 

преизподнята. Следователно по сходен начин те са освободени и чрез слизането на 

Христа в преизподнята. 

 

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

3:25, а именно, че „Бог отреди Христос да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез 

вярата”. А починалите единствено с първородния грях деца по никой начин не са били 

причастни на вярата. Следователно не са били причастни и на плода от Христовата 

жертва, та чрез него да бъдат освободени от преизподнята. 

 

                                                 
15 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.2; Expos. super Symb., 5. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, слизането на Христа в 

преизподнята е имало резултат единствено за онези, които са се обвързали чрез вяра и 

боголюбие с Христовото страдание, по силата на което слизането на Христа в ада било 

спасително. Ала децата, починали с първородния грях, по никой начин не били 

привързани към Христовото страдание чрез вяра и обич: тъй като те не можели да имат 

собствена вяра, доколкото не се ползували от свободното си произволение; а също не 

били очистени от първородния грях чрез вярата на родителите си или чрез някое 

тайнство на вярата. Ето защо слизането на Христа в преизподнята не освободило оттам  

споменатите деца. 

 При това светите отци били освободени от преизподнята, понеже били 

допуснати до славата на боговидението, до която никой не може да стигне без благодат, 

съгласно реченото в Посланието до римляните, 6:23: „Божията благодат е живот 

вечен.” Та тъй като починалите с първородния грях деца не са имали благодат, те не 

били спасени от преизподнята. 

 

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

са оковани от вината на първородния грях, отнесен към човешката природа, чрез вярата 

в Христа са били освободени от петното на всеки грях: и затова били способни да 

получат свободата, донесена им от спусналия се в преизподнята Христос. Ала това не 

може да се отнесе и към децата, както става ясно от казаното по-горе. 

 На второто трябва да се отговори, че когато апостолът казва, щото „Божията 

благодат се изля преизобилно върху многото”, „много” не е употребено за сравнение, в 

смисъл, че повече са били освободените чрез Христовата благодат, нежели 

прокълнатите чрез греха Адамов; ами безусловно, в смисъл, че благодатта на единия 

Христос се е изляла преизобилно върху много, както и грехът на единия Адам е 

преходил върху многото люде. Но както грехът на Адама е преходил единствено върху 

онези, които чрез плътското семе произхождат от него, така благодатта на Христа 

низхожда единствено върху онези, които са станали негови членове чрез духовно 

възраждане. Което не се отнася до децата, починали с първородния грях. 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръщението се прилага към людете в 

този живот, в който човек може да се преобрази от вината към благодатта. А слизането 

на Христа в преизподнята било заради душите след този живот, когато те вече не са 

способни да се променят по споменатия начин. Затова чрез кръщението децата биват 
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освободени от първородния грях и преизподнята: не обаче и чрез слизането на Христа в 

преизподнята. 

 

 

Раздел 8. Дали със слизането си в преизподнята Христос е освободил 

душите от чистилището16

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че със слизането си в преизподнята 

Христос е освободил душите от чистилището. 

 1. Наистина, на споменатото място в писмото си до Еводий Августин заявява: 

„Понеже убедителни свидетелства споменават преизподнята и мъките, няма никакво 

основание да смятаме, че Спасителят е дошъл за друго, освен за да спаси човеците от 

въпросните мъки. Все още обаче не съм наясно, дали е спасил всички, които намерил 

там, или само някои, които е преценил като достойни за това благодеяние. Несъмнено 

обаче остава, че Христос е дошъл в преизподнята и че е сторил въпросното благодеяние 

на онези, които търпели споменатите мъки.” Само че той не е дарил свободата на 

прокълнатите: както беше казано по-горе. Освен тях обаче мъчителното наказание 

претърпяват единствено намиращите се в чистилището. Следователно Христос е 

освободил душите от чистилището. 

 2. Освен това самото присъствие на Христовата душа е оказало не по-слабо 

въздействие от тайнствата му. Но чрез Христовите тайнства душите биват освободени 

от чистилището: и най-вече чрез тайнството причастяване, както ще стане дума по-

нататък. Следователно още повече чрез присъствието на слезлия в преизподнята 

Христос душите са освободени от чистилището. 

 3. Освен това, когото Христос е лекувал в този живот, е излекуван напълно: 

както пояснява Августин в „За покаянието”.17

 

  У Иоана, 7:23, Господ казва: „Цял човек 

здрав направих в събота.” Ала Христос е освободил пребиваващите в чистилището от 

дължимото наказание на проклятието, изключващо ги от славата. Следователно ги е 

освободил от дължимото наказание на чистилището. 

                                                 
16 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.2. 
17 Cf. Ps.-Augustinus, De vera et falsa poenitentia, 9. 
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 Противно на това е обаче казаното от Григорий в тринадесета книга на 

„Поучения”18

 

: „След като нашият Създател и Изкупител, преминавайки през портите 

адови, извел оттам душите на избраниците,  той не позволява ние да отиваме там, 

откъдето, слизайки при тях, е освободил други.” Позволява обаче да отиваме в 

чистилището. Следователно, слизайки в преизподнята, не е освободил душите от 

чистилището. 

 Отговарям с думите, че, както многократно споменавахме, слизането на Христа 

в преизподнята освобождавало по силата на неговото страдание. Ала страданието му 

имало не временна и преходна сила, ами вековечна: съгласно реченото в Посланието до 

евреите, 10:14: „Чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени 

завинаги.” Така става ясно, че страданието на Христа не е било по-въздействуващо 

тогава, нежели сега. Затова онези, които били такива, каквито са сега пребиваващите в 

чистилището, не били освободени от него чрез слизането на Христа в преизподнята. 

Ако обаче там са били открити такива, каквито и сега биват освободени от 

чистилището по силата на Христовото страдание, то няма пречка те да са били 

освободени от чистилището и чрез слизането на Христа в преизподнята. 

 

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

авторитетно изказване на Августин може да се заключи не че всички пребиваващи в 

чистилището са били освободени, ами само че това благодеяние било сторено на 

неколцина от тях: именно на онези, които вече били достатъчно пречистени: или пък и 

на онези, които още приживе заслужили чрез вяра, обич и посвещение в Христовата 

смърт да бъдат освободени, когато той слязъл в ада, от временното наказание в 

чистилището. 

 На второто трябва да се отговори, че силата на Христа действува в тайнствата 

като някакво лечение и умилостивление. Затова тайнството на причастяването 

освобождава човеците от чистилището, доколкото принася удовлетворение за греха. 

Само че слизането на Христа в преизподнята не е принасящо удовлетворение. То обаче 

действувало по силата на страданието, което вече е принасящо удовлетворение, както 

бе споменато по-горе: само че то е принасящо удовлетворение в най-общ смисъл, а 

силата му трябвало да бъде прилагана в отделните случаи чрез нещо, специално 

                                                 
18 Gregorius Magnus papa, Moral., XIII 43. 
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отнасящо се до тях. Ето защо чрез слизането на Христа в преизподнята не е трябвало 

всички да бъдат освободени от чистилището. 

 На третото пък следва да се отвърне, че недостатъците, от които Христос 

едновременно освободил човеците в този свят, били лични, отнасящи се собствено към 

всеки отделен човек. А изключването от славата Божия било обща ущърбност, засягаща 

цялата човешка природа. Затова няма пречка Христос да е освободил пребиваващите в 

чистилището люде от изключеността им от славата, не обаче и от дължимото наказание 

в чистилището, което е свързано със собствен недостатък. Така както, обратно, светите 

отци преди пришествието на Христа са свободни от собствени недостатъци, но не и от 

общата ущърбност, както беше казано по-горе.  
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