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ПЕТДЕСЕТ И ОСМИ ВЪПРОС. 
ЗА СЯДАНЕТО НА ХРИСТА ОТДЯСНО НА ОТЦА 
 

 Следва да се спрем на сядането на Христа отдясно на Отца. 

 По отношение на това се пита за четири неща: 

 Първо, дали Христос е седнал отдясно на Отца. 

 Второ, дали това ме у подобавало съобразно божествената му природа. 

 Трето, дали му е подобавало съобразно човешката. 

 Четвърто, дали това е собствено присъщо на Христа. 

 

 

Раздел 1. Дали на Христа подобава да седне отдясно на Бога Отца1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на Христа не подобава да седне отдясно на Бога 

Отца. 

 1. Наистина, дясно и ляво са различия на телесните положения. Но Богу не 

подобава нищо телесно: понеже „Бог е дух”, както е писано у Иоана, 4:24. 

Следователно очевидно Христос няма как да седне отдясно на Отца. 

 2. Освен това, ако някой седне отдясно някому, този пък ще седи отляво спрямо 

него. Та ако Христос е седнал отдясно на Отца, излиза че Отец седи отляво на Сина. 

Което е нелепо. 

 3. Освен това седенето и стоенето са противоположности. Но Стефан казва в 

Деяния на апостолите, 7:56: „Ето, виждам небесата отворени и Сина Човечески да стои 

отдясно на Бога.” Следователно се оказва, че Христос не е седнал отдясно на Отца. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Марка, 16:19: „След разговора с тях, 

Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.” 

 

 Отговарям с думите, че под названието „сядане” можем да разбираме две неща: 

именно покоя, съгласно реченото у Лука, 24:49: „Стойте в град Иерусалим”; и също 

царската или съдната власт, съгласно реченото в Притчи Соломонови, 20:8: „Цар, който 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.22 q.3 a.2; In Eph., I lect.7; In Heb., VIII lect.1; Compend. theol., 241; Expos. super Symb., a.6.  
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седи на съдийски престол, с очите си разпръсва всяко зло.” И в единия, и в другия 

смисъл на Христа подобава да седне отдясно на Отца. В първия, доколкото вечно 

остава неуязвим в блаженството на Отца, което е назовано негова десница, съгласно 

казаното в Псалома, 15:11: „Блаженство е в твоята десница навеки.” Поради което 

Августин пояснява в „За Символа”2

 От друга страна за Христа се казва, че седи отдясно на Отца, доколкото 

царствува заедно с него и има от него властта да съди: както седналият отдясно на царя 

споделя с него царуването и съденето. Затова Августин казва пак там

: „Когато се казва, че седи отдясно на Отца, 

разбирайте „обитава”: както за човека казваме, че е отседнал в дадена страна за три 

години. Така че вярвайте, щото Христос пребивава отдясно на Отца: понеже е блажен, 

а името на блаженството е наречено десница Отцова”. 

3

 

: „Дясното 

разбирайте като властта, която получил онзи човек, приет от Бога, именно да дойде да 

съди този, който преди бил дошъл, за да бъде осъден.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както отбелязва 

Дамаскин в четвърта книга4

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент е валиден само ако 

седенето отдясно се разбира телесно. Поради което Августин казва пак на същото 

място: „Ако си представяме плътски Христа седнал отдясно на Отца, то Отец трябва да 

е отляво. Само че там”, във вечното блаженство, „всичко е дясно: тъй като там няма 

нещастие.” 

, „не става дума за пространствено дясно на Отца. Защото 

как ще има дясна страна онзи, който не е поместен в никакво място? Дясно и ляво имат 

единствено поместените в място неща. Десница на Отца наричаме славата и честта на 

божествеността му.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че по думите на Григорий в хомилията 

му за възнесението5

 

, „седи съдещият, а стои наказващият или притичащият се на 

помощ. Стефан, който се борел усилено, видял изправен оногова, който щял да му се 

притече на помощ. След възнесението му обаче Марко описва тогова като седнал: 

понеже след славното му възнесение той накрая се оказал съдник.” 

 
                                                 
2 Cf. Ps.-Augustinus, Sermones, I 4. 
3 Ibid., I 7. 
4 De fide orth., IV 2. 
5 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.29. 
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Раздел 2. Дали да седи отдясно на Бога Отца подобава на Христа 

като Бог6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че да седи отдясно на Бога Отца не 

подобава на Христа като Бог. 

 1. Наистина, като Бог Христос е десницата на Отца. Само че не е едно и също да 

си нечия десница и да седиш отдясно на него. Следователно Христос, доколкото е Бог, 

не е седнал отдясно на Отца. 

 2. Освен това у Марка, 16:19, е речено, че Господ Иисус бил приет на небето и 

седнал отдясно на Отца. Но Христос не е приет на небето като Бог. Следователно и не 

седи като Бог отдясно на Отца. 

 3. Освен това като Бог Христос е равен на Отца и Светия Дух. Та ако Христос 

като Бог седеше отдясно на Отца, на същото основание и Светият Дух трябва да седи 

отдясно на Отца и Сина, а и самият Отец – отдясно на Сина. За което не може да става 

и дума. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин на посоченото място, а именно, 

че „десница на Отца наричаме славата и честта на божествеността му, в която Божият 

Син се намирал предвечно и като съсубстанциален на Отца”. 

 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното по-горе, под „дясно” се 

разбират три неща: според Дамаскин „славата на божествеността”; според Августин 

„блаженството на Отца”; и пак според него „властта да съдиш”. „Седене” пък означава 

или обитаване, или царуване, или достойнство на съдия. Поради което „седя отдясно на 

Отца” ще рече не друго, ами заедно с Отца да имам славата на божествеността, 

блаженството и властта да съдя, при това неизменно и царствено. А това подобава на 

Сина именно като Бог. Откъдето е очевидно, че Христос като Бог седи отдясно на Отца: 

но така, че предлогът „от”, който е транзитивен, посочва само различеността на лицата 

и реда на произхода, но не и степен по природа или достойнство, каквато няма при 

божествените лица, както беше установено в първата част на това съчинение. 

 

                                                 
6 Cf. Sent., III d.22 q.3 a.3; In Heb., I lect. 2 et 6; VIII lect.1; X lect.1; Compend. theol., 240. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Синът е наречен 

„десница” на Отца преносно, както говорим за „сила” на Бога. Но десницата на Отца, 

разбрана според трите споменати значения, е нещо общо за трите лица. 

 На второто трябва да се отговори, че като човек Христос бил приет в 

божествената почест, обозначена чрез споменатото седене. Ала при все това 

въпросната божествена почест подобава на Христа като Бог, не защото я е придобил, 

ами защото я има отвеки. 

 На третото пък следва да се отвърне, че по никой начин не може да се каже, 

щото Отец седи отдясно на Сина или на Светия Дух: тъй като Синът и Светият Дух 

произхождат от Отца, а не обратното. За Светия Дух обаче може да се твърди 

собствено, че седи отдясно на Отца или Сина в посочения смисъл: макар че като на 

най-подходящ това се приписва на Сина, комуто е присъщо равенството; доколкото 

според Августин7

 

 „у Отца е единството, у Сина е равенството, а у Светия Дух е 

връзката на единството с равенството”. 

 

Раздел 3. Дали да седи отдясно на Отца подобава на Христа като 

човек8

 

  

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че да седи отдясно на Отца не 

подобава на Христа като човек. 

 1. Наистина, по думите на Дамаскин на споменатото място „десница на Отца 

наричаме славата и честта на божествеността”. Ала честта и славата на божествеността 

не подобава на Христа като човек. Оказва се, следователно, че човекът Христос не седи 

отдясно на Отца. 

 2. Освен това седенето отдясно на царуващия очевидно изключва 

подчинеността, тъй като този, който седи отдясно някому, в някакъв смисъл царува 

съвместно с него. Само че Христос, доколкото е човек, се повинува на Отца, както е 

речено в Първото послание до коринтяните, 15:28. Следователно излиза, че Христос 

като човек не е отдясно на Отца. 

 3. Освен това глосата към реченото в Посланието до римляните, 8:34: „Който е 

отдясно на Отца”, пояснява: „сиреч е равен на Отца в почестта, в която Отец е; или пък 
                                                 
7 De doctr. christ., I 5. 
8 Cf. Sent., III d.22 q.3 a.3; In Heb., I lect. 2 et 6; VIII lect.1; X lect.1; Compend. theol., 240. 
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да е отдясно на Отца ще рече да е в най-значимите Божии блага”. А тази към 

Посланието до евреите, 1:3: „Седна отдясно на Бога във висините”, уточнява: „сиреч 

наравно с Отца, по-горе от всичко и по място, и по достойнство”. Но да е равен Отцу не 

подобава на Христа като човек: тъй като сам той заявява у Иоана, 14:28: „Моят Отец е 

по-голям от Мене.” Следователно, както изглежда, да седи отдясно на Отца не 

подобава на Христа като човек. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на посоченото място в 

проповедта му „За Символа”: „Дясното разбирайте като властта, която получил онзи 

човек, приет от Бога, именно да дойде да съди този, който преди бил дошъл, за да бъде 

осъден.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, под израза „десницата на Отца” се 

разбира било славата на божествеността му, било вечното му блаженство, било 

съдебната и царската власт. Предлогът „от” пък обозначава някакво пристъпване към 

десницата и чрез него се обозначава съвпадението, ала с някакво различаване. Което 

може да бъде в три отношения. Първо, за да има съвпадение по природа и различеност 

по лице. Така Христос, като Син Божи, седи отдясно на Отца, тъй като има същата 

природа като него. Така че споменатите неща подобават същностно на Сина, както и на 

Отца. Това означава Синът да е равен на Отца. 

 Второ, съобразно благодатта на единението: която предполага, напротив, 

различеност на природата и единство на лицето. В този смисъл Христос като човек е 

Божи Син и следователно седи отдясно на Отца: само че сега „като” или „съобразно” 

(secundum quid) обозначава не направата на природата, а единството на носителя, както 

беше обяснено по-горе. 

 Трето, споменатото пристъпване може да бъде разбрано с оглед на 

предразположеността към благодат, която е налична по-изобилно в Христа, нежели в 

останалите твари, дотолкова, щото самата човешка природа в Христа е по-блажена от 

останалите творения, по-горе е от всички тях и има властта да царува над тях и да ги 

съди. 

 Така че, ако „съобразно” означава направата на природата, Христос, съобразно 

това, че е Бог, ще седи отдясно на Отца, сиреч ще е равен нему. Съобразно това пък, че 

е човек, ще седи отдясно на Отца, сиреч в благата му, по-значими от останалите 

творения, сиреч ще е в по-голямо блаженство и ще има властта да съди. Ако, от друга 
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страна, „съобразно” означава единството на носителя, като човек той пак ще седи 

отдясно на Отца, бидейки равен нему по почест: защото в еднаква степен почитаме 

Божия Син с приетата от него природа, както беше казано по-горе. 

 

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

Христа, съобразно направата на природата си, не притежава славата и почестта на 

божествеността: ала ги притежава на основание на лицето, с което е съединена. Поради 

което Дамаскин добавя на същото място: „В нея”, сиреч в славата на божествеността, 

„Божият Син е преди вековете, седнал там като Бог и съсубстанциален Отцу, и плътта 

му е възславена заедно с него. Защото всяка твар възхвалява една ипостаса, 

възхвалявайки същевременно неговата плът.” 

 На второто трябва да се отговори, че като човек Христос е подчинен на Отца, 

доколкото „като” обозначава направата на природата. В този смисъл нему не подобава 

да седи отдясно на Отца като равен нему, съобразно това, че е човек. Нему обаче 

подобава да седи отдясно на Отца, доколкото по този начин се обозначава 

превъзходството на блаженството му и властта му да съди, разпростряна над всяка 

твар. 

 На третото пък следва да се отвърне, че равна на Отца е не самата човешка 

природа на Христа, а единствено приелото тази природа лице. Ала и на самата приета 

природа подобава да е в по-значимите Божии блага, благодарение на което тя и 

надхвърля останалите творения. 

 

 

Раздел 4. Дали да седи отдясно на Отца е собствено присъщо на 

Христа9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че да седи отдясно на Отца не е 

собствено присъщо на Христа. 

 1. Наистина, в Посланието до ефесяните, 2:6, апостолът казва: „Възкреси ни с 

Него и ни постави на небесата в Христа Иисуса”. Но да бъде възкресен не е собствено 

присъщо на Христа. Следователно на същото основание не е и да седи отдясно на Бога 

във висините. 

                                                 
9 Cf. Sent., III d.22 q.3 a.3. 
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 2. Освен това според Августин на споменатото място в „За Символа”, „това, дето 

Христос е седнал отдясно на Отца, означава, че той пребивава в неговото блаженство”. 

Само че това подобава и на мнозина други. Следователно, както изглежда, да седи 

отдясно на Отца не е собствено присъщо на Христа. 

 3. Освен това сам той казва в Откровението на Иоана, 3:21: „На оногова, който 

побеждава, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с 

Отца Си на Неговия престол.” Ала Христос седи отдясно на Отца тъкмо защото е 

седнал в неговия престол. Следователно и други, които побеждават, седят отдясно на 

Отца. 

 4. Освен това Господ казва у Матея, 20:23: „Да дам да се седне Мене отдясно и 

отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, на които е приготвено от Моя Отец.” Но 

това изказване не би имало смисъл, ако сядането не беше приготвено за някои. 

Следователно да седи отдясно на Отца не подобава единствено на Христа. 

 

 Противно на това е обаче казаното в глосата към Посланието до евреите, 1:13: 

„На кой от ангелите е казал да седне от дясната му страна,  сиреч в най-значимите му 

блага или като равен по божественост?” Отговорът е: „Никому.” Но ангелите стоят по-

горе от другите твари. Следователно още по-малко на някои други подобава да седнат 

отдясно на Отца като Христос. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, Христос се назовава седнал отдясно 

на Отца, доколкото съобразно божествената си природа е равен на Отца, а съобразно 

човешката си природа притежава в превъзходна спрямо останалите творения степен 

божествените блага. Затова никому другиму, нито на ангел, нито на човек, не подобава 

да седи отдясно на Отца, ами това е собствено присъщо единствено на Христа. 

 

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

наша глава, даденото нему и нам е дадено в него. И тъй като той вече е възкръснал, 

апостолът казва, че Бог в някакъв смисъл ще ни възкреси с него, понеже ако и все още 

сами да не сме възкръснали, предстои да възкръснем, съгласно реченото в Посланието 

до римляните, 8:11: „Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните 

ни тела.” И в същата мяра допълва, че „ни постави на небесата в Него”: именно 

доколкото главата ни, сиреч Христос, е седнал там. 
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 На второто трябва да се отговори, че доколкото десницата е божественото 

блаженство, седенето отдясно означава не просто да си в блаженство, ами да 

притежаваш блаженството с някаква, така да се каже, собствена и естествена 

способност да господствуваш. А това подобава единствено на Христа, не и на друга 

твар. Може, прочее, да се каже, че и всеки светец е поставено отдясно на Отца. Поради 

което у Матея, 25:33, е речено: „Ще постави овците от дясната Си страна.” 

 На третото трябва да се отговори, че чрез думата „престол” е означена властта 

да съди, която Христос има от Отца. Затова и се казва, че той е седнал в престола на 

Отца. Другите светци я имат от Христа. В този смисъл говорим, че те седят в престола 

на Христа: съгласно реченото у Матея, 19:28: „Ще седнете и вие на дванайсет престола, 

като съдите дванайсетте Израилеви колена.” 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че по думите на Хризостом в 

коментара му върху Иоана10

 

 „това място”, сиреч сядането отдясно, „е жадувано от 

всички, не само от човеци, ами и от ангели. Павел обаче го отрежда преди всичко за 

Единородния, като казва: „На кой от ангелите е казал да седне от дясната Му страна?” 

Господ следователно отговаря, не защото има такива, които ще седнат там някой ден, 

ами „отстъпвайки пред молбата на питащите. Защото те повече от останалите желаели 

единствено да застанат до него.” Може, прочее, да се каже, че синовете на Зеведея 

молели да имат предимство пред останалите в споделянето на властта му да съди. 

Затова те молели да седнат не отдясно или отляво на Отца, ами отдясно или отляво на 

Христа.    

                                                 
10 In Io., hom.65. 
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