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СЕДМИ ВЪПРОС. 
ЗА БЛАГОДАТТА НА ХРИСТА КАТО ОТДЕЛЕН ЧОВЕК 
 

 Идва ред да разгледаме допълнително приетите от Сина Божи неща в човешката 

природа. Първо онези, които се отнасят до съвършенството; сетне другите, които се 

отнасят до ущърбността. Във вр ъзка с пър вото тр ябва да говор им за тр и неща: за 

благодатта на Христа, за знанието и за могъществото му.  

 Относно благодатта на Христа ще стане дума за две неща: за благодатта му като 

отделен човек и за благодатта му като глава на Църквата. Понеже за благодатта на 

единението вече стана дума. 

 По отношение на първото се поставят тринадесет въпроса: 

 Първо, дали в душата на Христа има предразположеност към благодат. 

 Второ, дали у Христа е имало добродетели. 

 Трето, дали у него е имало вяра. 

 Четвърто, дали у него е имало надежда. 

 Пето, дали у Христа е имало дарове.  

 Шесто, дали у Христа го е имало дарът на страха. 

 Седмо,  дали у Христа е имало благодарена благодат. 

 Осмо, дали у Христа е имало пророчество. 

 Девето, дали у Христа е имало пълнота на благодатта. 

 Десето, дали тази пълнота е собствено присъща на Христа. 

 Единадесето, дали благодатта на Христа е безкрайна. 

 Дванадесето, дали е можела да нараства. 

 Тринадесето, как тази благодат се отнася към единението. 

 

 

Раздел 1. Дали в приетата от Словото душа е имало 

предразположеност към благодат1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че в приетата от Словото душа не е имало 

предразположеност към благодат. 

                                                
1 Cf. Sent., III d.13 q.1 a.1; De verit., q.29 a.1; In Io., III lect.6; Compend. theol., 213 sq.  
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 1. Наистина, благодатта е някаква причастност към божествеността в разумното 

творение: съгласно реченото във Второто послание до Петра, 1:4: „Чрез тях ни са  

дарувани твърде големите и драгоценни обещания, та да станем участници в 

божественото естество.” Само че Христос е Бог не по причастност, ами по истина. 

Следователно в него не е имало предразположеност към благодат. 

 2. Освен това благодатта е необходима на човека, за да постъпва чрез нея добре, 

съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 15:10: „Повече от всички тях се 

потрудих – ала не аз, а Божията благодат, която е с мене”; а също и за да достигне 

човек до вечен живот, съгласно реченото в Посланието до римляните, 6:23: „Дарът 

Божий е живот вечен.” Ала Христос е заслужил да наследи вечния живот със самото 

това, че е естествен Син Божи. А със самото това, че е Словото, чрез което всичко е 

станало (Иоан, 1:3), му е присъща способността да прави всичко добро. Така че според 

човешката си природа той не е имал нужда от друга благодат, освен единението със 

Словото. 

 3. Освен това действуващото като инструмент не се нуждае от 

предразположеност за собствените си действия, ами предразположението е заложено в 

първото действуващо. Ала човешката природа в Христа е нещо като „инструмент на 

божествеността”, както се изразява Дамаскин в трета книга.2

 

 Следователно в Христа не 

е трябвало да има предразположеност към благодат. 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 11:2: „Ще почива върху Него Дух 

Господен”: а в човека той е наличен чрез предразположеността към благодат, както 

беше установено в първата част на това съчинение. Следователно в Христа е имало 

предразположеност към благодат. 

 

 Отговарям с думите, че в Христа непременно трябва да има предразположеност 

към благодат, и то поради три причини. Първо, поради единението на душата му със 

Словото Божие. Защото колкото по-близо е приемащото до въздействуващата му 

причина, толкова по-силно е въздействието върху него. Въздействуващата благодат е 

от Бога: съгласно реченото в Псалома, 83:12: „Господ дава Благодат и слава.” Затова 

по-подобаващо е било душата да приеме въздействието на божествената благодат. 

                                                
2 De fide orth., III 15. 
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 Второ, поради благородството на онази душа, чиито действия би трябвало да се 

домогнат най-близо до Бога чрез познанието и любовта. За което човешката природа 

непременно трябва да бъде въздигната чрез благодатта. 

 Трето, поради отнесеността на самия Христос към човешкия род. Защото именно 

като човек Христос е „Ходатай между Бога и човеци”, както е казано в Първото 

послание до Тимотея, 2:5. Затова той е трябвало да притежава благодат, разпростираща 

се и върху останалите: съгласно реченото у Иоана, 1:16: „От Неговата пълнота всички 

ние приехме, и благодат въз благодат.”  

 

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

по лице и божествена природа. Но тъй като при единството по лице остава 

различеността на природите, както става ясно от казаното по-горе, душата на Христа не 

е божествена по същността си. Затова тя трябва да стане божествена по причастност, 

сиреч по благодат. 

 На второто трябва да се отговори, че като естествен Божи Син Христос е вечен 

наследник на нетварната благодат чрез нетварното действие на богопознанието и 

боголюбието, именно чрез същото действие, с което Отец познава и обича себе си. 

Душата не е способна на такова действие, поради различната й природа. Затова е 

трябвало тя да се домогне до Бога чрез тварното действие на наслаждението. А то е 

възможно единствено по благодат. По същия начин, като Слово Божие Христос е имал 

способността да върши всичко добре в божественото си дело. Но тъй като освен него 

той е трябвало да върши и човешки дела, както ще видим по-нататък, в него е трябвало 

да има предразположеност към благодат, която да придава съвършенство на 

въпросните действия. 

 На третото пък следва да се отвърне, че човековостта на Христа е инструмент 

на божествеността, само че не неодушевен, който сам не действува, а чрез него се 

действува: ами е одушевен с разумна душа инструмент, който и сам действува, освен че 

се действува чрез него. Тъкмо поради това, с оглед на това действие, той е трябвало да 

бъде предразположен към благодат. 

 

 

 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
VІІ. За благодатта на Христа като отделен човек 

4 

 

http://philosophymedieval.org/  

Раздел 2. Дали в Христа е имало добродетели3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало 

добродетели. 

 1. Наистина, Христос е бил преизпълнен с благодат. А благодатта е достатъчна, 

за да бъде всичко вършено праведно: съгласно реченото във Второто послание до 

коринтяните, 12:9: „Стига ти Моята благодат.” Следователно в Христа не е имало 

добродетели. 

 2. Освен това, според Философа в седма книга на „Етика”4

 3. Освен това, както беше казано във втората част на това съчинение, всички 

добродетели биват притежавани съвместно. Ала на Христа не подобава да е имал 

всички добродетели: например щедрост и великолепие, чието действие е насочено към 

богатствата, презирани от Христа, съгласно реченото у Матея, 8:20: „Син Човеческий 

няма де глава да подслони.” Умереността и въздържаността също са спрямо 

похотливите въжделения: а в Христа не е имало такива. Следователно Христос не е 

имал добродетели. 

, добродетелта се 

отличава от някаква „предразположеност към героичното или божественото”, присъща 

на божествените люде. Само че това подобава най-вече на Христа. Следователно 

Христос е притежавал не добродетели, ами нещо по-възвишено от добродетелта. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод реченото в Псалома, 1:2: „В закона на 

Господа е волята му”, глосата пояснява: „Има се предвид Христос, пълен с всякаква 

благост.” Но „доброто качество на ума” е добродетелта.5

 

 Следователно Христос е бил 

пълен с всякакви добродетели. 

 Отговарям с думите, че както според казаното във втората част на настоящото 

произведение благодатта е съобразена със същността на душата, така добродетелта е 

съобразена със способността й. Затова, както способностите на душата проявяват 

същността й, така добродетелите са някакви проявления на благодатта. Но колкото 

дадено начало е по-съвършено, толкова по-отчетливо то предизвиква своите следствия. 

И тъй като Христовата благодат е била безусловно съвършена, от нея са произлезли 

                                                
3 Cf. Sent., III d.13 q.1 a.1; a.2. 
4 Aristoteles, Еthic., VII 1, 1145a19; Thomas Aquinas, lect.1. 
5 Cf. Petrus Lombardus, Sent., II d.27. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
VІІ. За благодатта на Христа като отделен човек 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

добродетелите, които да придадат съвършенство на отделните душевни способности с 

оглед на всички действия на душата. Така че Христос е имал всички добродетели. 

 

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

достатъчна на човека, що се отнася до всички неща, чрез които той се насочва към 

блаженството. Само че едни от тях благодатта осъществява непосредствено и сама по 

себе си, например да го направи мил Богу и т.н.: а други - посредством добродетелите, 

произлизащи от благодатта. 

 На второто трябва да се отговори, че въпросната героична или божествена 

предразположеност не се отличава от добродетелта в общия смисъл на думата, освен 

дето е по-съвършена, доколкото именно някой е разположен към доброто по по-

възвишен начин от обичайния за всички люде. Което означава не че Христос не е имал 

добродетели: ами че ги е имал по най-съвършения начин, отвъд общата мяра. Както и 

Плотин6

 На третото пък следва да се отвърне, че щедростта и великолепието се 

препоръчват по отношение на богатствата, доколкото човек не цени толкова 

последните, че да желае да ги задържи, пренебрегвайки онова, което е длъжен да стори. 

Най-ниско обаче цени богатствата онзи, който напълно ги презира и отхвърля от любов 

към съвършенството. Та Христос, който презирал всички богатства, със самото това 

дал израз на върховната степен на щедрост и великолепие. Макар да постъпил щедро 

по начина, който му подобавал, нареждайки да бъде раздадено на бедните даденото 

нему: поради което, когато у Иоана, 13:27, Господ се обръща към Иуда с думите: 

„Каквото ще вършиш, върши по-скоро”, учениците разбрали това като нареждане „да 

раздаде нещо на сиромасите”. А похотливи въжделения Христос изобщо е нямал: както 

ще стане ясно по-нататък. Което не означава, че не е притежавал умереност: която е 

толкова по-съвършена в човека, колкото по-малко са в него похотливите въжделения. 

Ето защо според Философа в седма книга на „Етика”

 говори за някакви върховни добродетели, такива на „пречистената душа”. 

7

 

 умереният се отличава от 

въздържания по това, че няма похотливи въжделения, каквито последният изпитва. 

Така че, ако схващаме въздържанието в същия смисъл като Философа, от това, че 

Христос е имал всички добродетели, не можем да заключим, че е имал въздържание, 

понеже то е не добродетел, ами нещо по-малко от добродетелта. 

                                                
6 Cf. Macrobius, In somn. Scip., I 8. 
7 Aristoteles, Ethic., VII 9, 1152a1; Thomas Aquinas, lect.9. 
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Раздел 3. Дали в Христа е имало вяра8

  

  

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа е имало вяра. 

 1. Наистина, вярата е по-благородна добродетел от моралните добродетели, 

например от умереността и щедростта. Ала такива е имало в Христа, както беше 

казано. Следователно още повече в него е имало вяра. 

2. Освен това Христос не е учил на добродетели, които самият той няма, 

съгласно реченото в Деяния на апостолите, 1:1: „Иисус начена на върши и учи.” Но за 

Христа в Посланието до евреите, 12:2, е речено, че е „началник и завършител на 

вярата”. Следователно в него най-вече е имало вяра. 

3. Освен това у блажените няма никакво несъвършенство. В тях обаче има вяра: 

защото по повод реченото в Посланието до римляните, 1:17: „В него се открива 

правдата Божия от вяра във вяра”, глосата уточнява: „от вяра в думи и надежда за вяра 

в нещата и вида”. Следователно и в Христа очевидно е имало вяра: понеже в него не 

може да бъде открито никакво несъвършенство. 

 

Противно на това е обаче реченото в Посланието до евреите, 11:1, а именно, че 

„вярата е разкриване на онова, що се не вижда”. Но за Христа не е имало нищо 

невидимо: съгласно реченото нему от Петър в Евангелието на Иоана, 21:17: „Ти всичко 

знаеш.” Следователно в Христа не е имало вяра. 

 

Отговарям с думите, че, както беше казано във втората част на това съчинение,  

обект на вярата е невидимата божествена реалност. Предразположението към 

добродетел, както и всяко друго такова, възприема вида на обекта. Ето защо, ако 

приемем, че божествената реалност е видима, с това отпада и основанието за вярата. А 

Христос от първия миг на своето зачеване вижда напълно Бога по същност, както ще 

стане ясно по-долу. Затова в него не би могло да има вяра. 

 

И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че вярата е по-благородна 

от моралните добродетели, понеже е по отношение на по-благородна материя: ала все 

пак предполага някаква ущърбност по отношение на тази материя, а подобна 
                                                
8 Cf. S. th., I-II q.65 a.5 ad 3; III q.7 a.4; a.8 ad 2; a.9 ad 1; Sent., III d.13 q.1 a.2; d.36 a.2 ad 3; IV d.33 q.3 a.1 
ad 6; De verit., q.29 a.4 ad 15; De virtut., q.4 a.1 ad 12.    
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ущърбност у Христа не е имало. Затова в него е нямало как да има вяра: макар той да е 

притежавал морални добродетели, които в понятието си не изявяват такава ущърбност 

спрямо собствените си материи. 

На второто трябва да се отговори, че заслугата на вярата се състои в това, дето 

човек, повинувайки се Богу, се съгласява с нещо невидимо: съгласно реченото в 

Посланието до римляните, 1:5: „В Негово име да покоряваме на вярата всички народи.” 

Ала Христос напълно се е подчинявал Богу: съгласно реченото в Посланието до 

филипяните, 2:8: „Беше послушен дори до смърт.” Така той не учел на нищо 

принасящо заслуга, което сам да не е изпълнил по по-съвършен начин. 

На третото пък следва да се отвърне, че съгласно глосата пак към това място 

„вярата е това, благодарение на което вярваме в нещо, което не виждаме”. А за вяра във 

видими неща се говори преносно и по аналогия, доколкото става дума за сигурност и 

непоклатимост на съгласието. 

 

 

Раздел 4. Дали в Христа е имало надежда9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа е имало надежда. 

 1. Наистина, съгласно глосата към Псалом, 30:2, от името на Христа е речено: 

„На тебе, Господи, се надявах.” Но тъкмо добродетелта на надеждата е тази, 

благодарение на която човек се надява на Бога. Следователно в Христа е била налице 

добродетелта на надеждата. 

 2. Освен това надеждата е очакване на бъдещото блаженство, както беше 

установено във втората част на настоящото съчинение. А Христос е очаквал нещо по 

отношение на блаженството, именно възславянето на тялото. Оказва се, следователно, 

че у него е имало надежда. 

 3. Освен това всеки може да се надява на онова, което има отношение към 

собственото му съвършенство, ако то е предстоящо. Ала по отношение съвършенството 

на Христа е имало нещо предстоящо, съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 

4:12: „За усъвършенствуване на светиите в делото на служението, в съзиждане на 

тялото Христово.” Следователно на Христа е очевидно подобавало да има надежда. 

 
                                                
9 Cf. S. th., I-II q.65 a.5 ad 3; II-II q.18 a.2 ad 1; III q.7 a.6 ad 1; a.8 ad 2; a.9 ad 1; Sent., III d.13 q.1 a.2; d.26 
q.2 a.5; De verit., q.29 a.4 ad 15; In Heb., II lect.3; De virtut., q.4 a.1 ad 12; a.4 ad 16; In Ps., 15:30. 
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 Противно на това е обаче реченото в Посланието до римляните, 8:24: „Защо ще 

се надява някой за нещо, което вижда?” Откъдето става ясно, че както вярата е за 

невидимото, така и надеждата. Само че у Христа не е имало вяра, както беше казано. 

Значи не е имало и надежда. 

 

 Отговарям с думите, че както вярата според самото си понятие е съгласие с 

нещо, което човек не вижда, така надеждата според самото си понятие е очакване на 

онова, което човек все още не притежава. И както вярата, която е теологическа 

добродетел, се отнася не до всичко невидимо, ами единствено до Бога, така и 

надеждата, която също е теологическа добродетел, има за свой обект наслаждаването 

на Бога, очаквано от човека преди всичко чрез добродетелта на надеждата. Този, който 

притежава добродетелта на надеждата, може като последствие да очаква, разбира се, 

божествената помощ и по отношение на други неща: също както притежаващият 

добродетелта на вярата се доверява на Бога не само по отношение на божествените 

предмети, ами и по отношение на всички божествено откровени нему неща. 

 А Христос, както ще бъде показано по-нататък, от самото си зачатие се е 

наслаждавал напълно на Бога. Затова не е притежавал добродетелта на надеждата. Той 

обаче се е надявал за неща, които все още не е бил придобил: макар и да не е имал вяра 

по отношение на всички тях. Понеже той напълно е познавал всичко и това е 

изключвало изцяло от него вярата, ала все още не е притежавал всичко, отнасящо се 

към съвършенството му, именно безсмъртието и възславянето на тялото, на които е 

можел да се надява. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че това е казано за 

Христа не с оглед на надеждата като теологическа добродетел, ами само доколкото се е 

надявал на други все още непритежавани от него неща, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че възславянето на тялото се отнася към 

блаженството не като нещо, което изначално определя блаженството, ами като 

последица от славата на душата, както беше казано във втората част на това съчинение. 

Ето защо надеждата в качеството си на теологическа добродетел се отнася не до 

блаженството на тялото, ами до това на душата, което се състои в наслаждаването ни на 

Бога. 

 На третото пък следва да се отвърне, че съграждането на Църквата чрез 

обръщането на вярващите няма отношение към съвършенството на Христа, който е 
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съвършен сам по себе си: ами то се осъществява чрез това, дето Христос ни прави 

причастни на собственото си съвършенство. И тъй като за надежда в буквалния смисъл 

на думата говорим, когато самият човек се надява да придобие нещо, не подобава да 

приписваме на Христа – именно в този смисъл – добродетелта на надеждата. 

 

 

Раздел 5. Дали в Христа е имало дарове10

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа е нямало дарове. 

 1. Наистина, в най-общ смисъл даровете се дават за подпомагане на 

добродетелите. Само че съвършеното само по себе си няма нужда от външна помощ. Та 

щом в Христа е имало съвършени добродетели, в него очевидно не е имало дарове. 

 2. Освен това да даряваш и да получаваш дарове са очевидно различни неща: 

понеже дарява притежаващият, а получава този, който не притежава дадено нещо. А на 

Христа подобава да дарява: съгласно реченото в Псалома, 67:19: „Ти подготвяше 

потребното за бедния.” Следователно на Христа не подобава да приема даровете на 

Светия Дух. 

 3. Освен това четири дара изглежда да се отнасят към съзерцанието по пътя, 

именно мъдростта, знанието, разбирането и съветът: поради което в шеста книга на 

„Етика”11

 

 Философът ги причислява към интелектуалните добродетели. Само че 

Христос е съзерцавал родината. И значи не е притежавал въпросните дарове. 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 4:1: „Седем жени ще се хванат за 

един мъж”, което глосата пояснява така: „сиреч седемте дара на Светия Дух -  за 

Христа”. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше отбелязано във втората част на тази книга, 

даровете собствена са някакви съвършенства на душевните способности, естествено 

задвижвани от Светия Дух. Очевидно е обаче, че душата на Христа е била задвижвана 

по съвършен начин от Светия Дух: съгласно реченото у Лука, 4:1: „Иисус, изпълнен с 

Духа Светаго, върна се от Иордан и поведен беше от Духа в пустинята.” Откъдето става 

очевидно, че в Христа са били налице най-превъзходните дарове. 
                                                
10 Cf. In Is., XI; In Io., I lect.8. 
11 Aristoteles, Ethic, VI 3, 1139b16; Thomas Aquinas, lect.3. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че най-съвършеното в 

ранга на собствената си природа се нуждае от помощта на по-висшето от него, както 

напр имер  човек, колко то и да е съвършен, има нужда от Бо жията помо щ. В този 

именно смисъл добродетелите имат нужда от помощта на даровете, които 

усъвършенствуват душевните способности, задвижвани от Светия Дух. 

 На второто трябва да се отговори, че Христос не е в едно и също отношение 

получател и дарител на даровете на Светия Дух: ами ги дарява като Бог, а ги получава 

като човек. Поради което Григорий отбелязва във втора книга на „Поучения”12

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос е познавал не само родината, 

ами и пътя, както ще бъде казано по-нататък. При все това дори в родината у него са 

били налице даровете на Светия Дух, както беше установено във втората част на 

настоящото съчинение. 

, че 

„Светият Дух никога не е напускал човешката природа на Христа, от чиято божествена 

природа е произлязъл”.  

 

 

Раздел 6. Дали в Христа е бил налице дарът на страха13

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа е бил налице дарът на 

страха. 

 1. Наистина, надеждата изглежда да е по-могъща от страха: понеже обект на 

надеждата е благото, а на страха – злото, както беше установено във втората част на 

това съчинение. А, както беше установено по-горе, в Христа я е нямало добродетелта 

на надеждата. Следователно в него не е бил налице и дарът на страха. 

 2. Освен това благодарение дара на страха се боим или да не би да се разобщим с 

Бога, което е благочестивият страх; или да не би да бъдем наказани от него, което е 

слугинският страх, както отбелязва Августин.14

                                                
12 Gregorius Magnus papa, Moral., II 56. 

  Ала Христо не се е боял от разобщение 

с Бога чрез греха, нито от наказание заради някакво провинение, понеже не е било 

възможно той да съгреши, както ще стане ясно по-долу; а няма страх от невъзможното. 

Следователно в Христа не е бил налице дарът на страха. 

13 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.2; In Is., XI. 
14 Super Canonicam Ioan., tr.9; In Io., tr.85. 
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 3. Освен това в Първото послание на Иоана, 4:18, е речено: „Съвършената любов 

пропъжда страха.” В Христа обаче е имало съвършена любов, съгласно реченото в 

Посланието до ефесяните, 3:19: „Христовата любов превъзхожда всяко знание.” 

Следователно в Христа не е бил налице дарът на страха. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 11:3: „Ще се изпълни със страх 

Господен.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано във втората част на това съчинение, 

страхът се отнася до два обекта: първото е ужасяващото зло; второто е властта на 

някого, който може да причини зло, както човек се бои от краля, тъй като онзи може да 

го погуби. Но властникът не би будил страх, ако не притежаваше някаква 

превъзхождаща ни власт, на която няма как да се противопоставим: тъй като ние не се 

боим от неща, на които сме в състояние да се възпротивим. Оттук става ясно, че се 

боим от някого единствено поради превъзходството му. 

 Та тъкмо поради това трябва да заявим, че Христос се е боял от Бога, само че не 

с оглед на злото на разобщението от него посредством някакво провинение; ами 

доколкото е съзнавал самото Божие величие и доколкото в душата на Христа Светият 

Дух е пробудил чувството на преклонение пред Бога. Затова в Посланието до евреите, 

5:7, е речено, че „биде чут поради благоговението Си”. Това преклонение пред Бога у 

човека Христос е било по-силно от преклонението на всички останали люде. Затова 

именно на Христа Светото Писание приписва изпълнеността със страх Господен. 

 

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

към добродетели и дарове собствено и сами по себе се отнасят най-напред към благото, 

а едва впоследствие и към злото: понеже добродетелта по самото си понятие прави 

дадено дело добро, както е казано във втора книга на „Етика”.15

                                                
15 Aristoteles, Ethic., II 6, 1107a18; Thomas Aquinas, lect.6. 

 Затова в понятието за 

дара на страха е включено не злото, от което се боим, ами превъзходството на онова 

благо, именно божественото, което има властта да ни стори зло. На свой ред надеждата, 

именно като добродетел, е обърната не само към създателя на доброто, ами и към 

самото все още непритежавано от нас благо. Та тъй като Христос вече е притежавал 
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съвършеното благо на блаженството, нему не се приписва добродетелта на надеждата, 

ала му се приписва дарът на страха. 

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент се отнася до страха, имащ 

за свой обект злото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че съвършеното боголюбие пропъжда 

слугинския страх, имащ предвид най-напред наказанието. Такъв страх, разбира се, у 

Христа не е имало. 

 

 

Раздел 7. Дали в Христа е имало благодарени благодати16

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало благодарени 

благодати. 

 1. Наистина, ако някой има дадено нещо в пълнота, не му подобава да го има по 

причастност. Ала Христос е имал благодатта в пълнота: съгласно реченото у Иоана, 

1:14: „Пълно с благодат и истина.” В благодарената благодат обаче очевидно има 

някакви причастности, придадени на отделните люде разделно и част по част: съгласно 

реченото в Първото послание до коринтяните, 12:4: „Има различни дарби.” 

Следователно излиза, че в Христа не е имало благодарени благодати. 

 2. Освен това, щом нещо се полага някому, то очевидно не му е дарено 

благодатно. Но на човека Христос се е полагало да е преизпълнен със слово на мъдрост 

и знание, да е способен да постъпва добродетелно, както и другите неща, които се 

отнасят до благодарените благодати: понеже самият той е „Божия сила и Божия 

премъдрост”, както е казано в Първото послание до коринтяните, 1:24. Следователно 

Христос не е подобавало да има благодарени благодати. 

 3. Освен това благодарените благодати са за полза на вярващите: съгласно 

реченото в Първото послание до коринтяните, 12:7: „Всекиму се дава да се прояви у 

него Духът за обща полза.” Но очевидно е, че предразположението или 

разположеността към нещо са безполезни, ако човек не се възползува от тях: съгласно 

реченото у Иисуса Сирахов, 20:32: „Скрита мъдрост и потаено съкровище – каква полза 

от двете?” Ала никъде не четем Христос да се е ползувал от всички благодарени 

                                                
16 Cf. In Is., I. 
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благодати: особено пък от дарбата за езици. Следователно в Христа не са били налице 

всички благодарени благодати. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в писмото му до Дардан17

 

, че 

както в главата са всички сетива, така в Христа са били всички благодати. 

 Отговарям с думите, че, както беше установено във втората част, благодарените 

благодати са предназначени да изявят вярата и духовното учение. Но онзи, който 

поучава, трябва да притежава онова, чрез което се прояснява учението му; в противен 

случай то би било безполезно. Но пр ъв Учител в духовното учение и във вяр ата е 

Христос: съгласно реченото в Посланието до евреите, 2:3 сл.: „Бидейки първоначално 

проповядвано от Господа, ни се удостовери от ония, които го бяха чули от Него, когато 

Бог потвърдяваше свидетелството им с поличби и чудеса”, и т.н. Следователно 

очевидно е, че в Христа, като в пръв и изначален Учител във вярата, са били налице 

всички най-превъзходни благодарени благодати. 

 

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

благодат е насочена към принасящите заслуга вътрешни и външни действия, така 

благодарената благодат е насочена към някои външни действия, проявяващи вярата, 

каквито са вършенето на чудеса и други подобни. Христос е притежавал в пълнота и 

едната, и другата благодат, понеже душата му е била съединена с божествеността и той 

бил напълно способен да извърши всички споменати действия. А останалите светци, 

които биват задвижвани от Бога като инструменти, ала не са съединени с него, ами са 

отделни, придобиват частична способност за извършването на едни или други 

действия. Затова при светците въпросните благодати са разделени: не обаче в Христа. 

 На второто трябва да се отговори, че Христос е наречен „Божия сила и Божия 

премъдрост”, доколкото е вечен Син Божи. Така че не му подобава да има благодат, 

ами да раздава благодатта. А да притежава благодат му подобава съобразно човешката 

му природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че дарбата за езици е дадена на 

апостолите, които са пратени да учат всички народи (Мат., 28:19). Христос на свой ред 

е искал да проповядва лично единствено пред иудейския народ: съгласно онова, което 

                                                
17 Ep. CLXXXVII. 
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сам казва у Матея, 15:24: „Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев”; 

а апостолът пояснява в Посланието до римляните, 15:8: „И казвам, че Иисус Христос 

стана служител на обрязването.” Затова не е имало нужда да говори много езици. При 

все това той е разбирал всички езици: понеже за него, както ще кажем по-долу, не са 

били скрити дори сърдечните тайни, знаци на които са думите. При това въпросното 

знание не е било безполезно: както не е безполезно предразположението, което човек 

не използува, когато не е необходимо. 

 

 

Раздел 8. Дали в Христа е имало пророчество18

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало пророчество. 

 1. Наистина, пророчеството предполага някакво неясно и несъвършено 

познание: съгласно реченото в Числа, 12:6: „Ако между вас има пророк Господен, Аз 

му се откривам във видение, насън говоря с него.” Ала Христос е познавал пълно и 

съвършено: повече от Мойсей, за когото пак там (12:8) е добавено, че „явно, а не с 

гатанки вижда образа на Господа”. Следователно в Христа не бива да се полага 

пророчество. 

 2. Освен това, както вярата е за невидимото, а надеждата е за непритежаваното, 

така и пророчеството е за онова, което не е налично, ами е отдалечено: понеже пророк 

(propheta) ще рече „говорещ за далечни неща” (procul fans). Ала в Хр иста няма нито  

вяра, нито надежда, както беше казано по-горе. Следователно в него не бива да се 

полага и пророчеството. 

 3. Освен това пророкът стои по-долу от ангела: затова дори за Мойсей, който – 

както беше казано във втората част на това съчинение – бил най-върховният пророк, в 

Деяния на апостолите, 7:38, е казано, че говорил с ангела в пустинята. Ала Христос е 

„малко нещо понизен пред Ангелите” не по душата си, ами поради онова, което 

претърпяло тялото му, както е речено в Посланието до евреите, 2:9. Следователно 

Христос очевидно не е бил пророк. 

 

                                                
18 Cf. S. th., II-II q.174 a.5 ad 3; De verit., q.20 a.6; In Io., IV lect.6; VI lect.2; Compend. theol., 216.  
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 Противно на това е обаче казаното за него във Второзаконие, 18:15: „Бог ще 

издигне пророк изсред вас, от вашите братя.” А и той сам казва за себе си у Матея, 

13:57, и у Иоана, 4:44: „Пророк в отечеството си няма почит.” 

 

 Отговарям с думите, че пророк се нарича онзи, който говори за далечни неща 

или вижда надалеч: понеже познава и говори за неща, които са далечни за човешките 

сетива; както твърди и Августин в „Против Фауст”.19

 Та ако Бог, ангелите или блажените познаят или прогласят нещо, което е 

непознаваемо за нас, това няма отношение към пророчеството: понеже то по никакъв 

начин не се докосва до нашето положение. Преди страданието си обаче Христос се е 

докоснал до нашето положение: понеже не само проумявал, ами и бил пътник. Ето 

защо бил пророк, доколкото познавал и прогласявал неща, които били недостъпни за 

останалите пътници. В този именно смисъл се казва, че в него е имало пророчество. 

  Трябва обаче да обърнем 

внимание, че не може да бъде наречен пророк онзи, който познава и прогласява 

далечни за останалите люде неща, ако той самият не е с тях. При това както по място, 

така и по време. Така, ако някой от Галия познае и прогласи на други пребиваващи в 

Галия люде онова, което по това време става в Сирия, той ще е пророк: както например 

в Четвърта книга Царства, 5:26, Елисей съобщил на Гиезий, че оня мъж слязъл от 

колесницата и го посрещнал. Ако обаче същите неща прогласи човек, който се намира в 

Сирия, това няма да е пророчество. Същото е и по време. Пророчество е било, когато 

Исай предизвестил, че Кир, царят на Персия, ще съгради наново Божия храм, както 

става ясно от Исая, 44:28; но не е било пророчество написаното в Първа книга на Ездра 

(1:3), понеже това станало по негово време. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че казаното не означава, 

щото в понятието за пророчество е включено загадъчното познание, каквото е това 

насън и във видение: ами то съпоставя останалите пророци, които приемали 

божествените послания насън и във видение, с Мойсей, който явно, а не с гатанки е 

виждал; а той е наречен пророк, съгласно казаното във Второзаконие, 34:10: „В 

Израиля нямаше вече такъв пророк, като Мойсея.” Може да се каже също, че ако и 

Христос да е имал пълно и открито познание от гледна точка на интелекта си, е имал и 

                                                
19 Contra Faustum, XVI 18. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
VІІ. За благодатта на Христа като отделен човек 

16 

 

http://philosophymedieval.org/  

във въображението си някакви уподобления, в които е можел да съзерцава 

божествените предмети, доколкото не само е проумявал всичко, ами е бил и пътник. 

 На второто трябва да се отговори, че вярата е за невидимото от страна на 

самия вярващ. По същия начин и надеждата е в непритежаваното от самия надяващ се. 

А пророчеството е за далечното от общото възприятие на людете, с които пророкът 

беседва и общува по пътя. Затова вярата и надеждата противостоят на съвършенството 

на Христовото блаженство: не обаче и пророчеството. 

 На третото пък следва да се отвърне, че като проумяващ ангелът стои по-горе 

от пророка като чист пътник; той обаче не е по-горе от Христа, който едновременно 

бил пътник и проумявал всичко. 

 

 

Раздел 9. Дали в Христа е имало пълнота на благодатта20

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало пълнота на 

благодатта. 

 1. Наистина, както беше казано във втората част на това съчинение, от 

благодатта произлизат добродетелите. Само че в Христа не е имало всички 

добродетели, доколкото в него не са били вярата и надеждата, както беше показано. 

Следователно в Христа не е имало пълнота на благодатта. 

 2. Освен това, както става ясно от казаното във втората част на настоящото 

произведение, благодатта се дели на действуваща и съдействуваща. Действуваща се 

нарича онази благодат, чрез която се изправя нечестивият. А такова нещо не е имало 

място  в Хр иста, тъй като то й нико га не е бил подвластен на какъвто и да е гр ях. 

Следователно в Христа не е имало пълнота на благодатта. 

 3. Освен това у Иакова, 1:17, е речено: „Всяко добро даяние и всеки съвършен 

дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините.” Но онова, което се спуска отгоре, 

бива притежавано само частично, а не пълно. Следователно никакво творение, нито 

дори душата на Христа, може да притежава пълнотата на благодатните дарове. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 1:14: „Видяхме Словото пълно с 

благодат и истина.” 

                                                
20 Cf. Sent., III d.13 q.1 a.2; d.15 q.1 a.2 ad 5; In Io., I lect.8; Compend. theol., 213 sq. 
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 Отговарям с думите, че напълно е притежавано онова, което бива притежавано 

изцяло и съвършено. А цялостта и съвършенството могат да бъдат схващани по два 

начина. Първо, съобразно интензивното количество: както когато казвам например, че 

някой притежава белотата в пълнота, тъй като я притежава в степента, в която е 

естествено да я притежава. Второ, съобразно силата: както когато казвам, че в пълнота 

притежава живота онзи, който го притежава съобразно всички негови последствия и 

дела. В този смисъл пълно притежава живота човекът; не и животното или растението. 

 Христос е имал пълнота на благодатта и в единия, и в другия смисъл. Първо, 

понеже я е притежавал във висша степен, по най-съвършения начин, по който тя може 

да бъде притежавана. Това проличава най-напред от близостта на Христовата душа до 

причината на благодатта. Защото бе казано, че колкото по-близо е приемащото до 

въздействуващата причина, толкова по-изобилно то я пр иема. Ето защо душата на 

Христа, която сред разумните твари е най-близко свързана с Бога, приема в най-голяма 

степен въздействието на неговата благодат. Второ, от съпоставянето му с резултата. 

Понеже душата на Христа е приела благодатта така, че в някакъв смисъл тя да се 

прелее в останалите люде. Затова той е трябвало да има най-голяма благодат: също 

както огънят, който е причина за топлината във всички топли неща, е във висша степен 

топъл. 

 По същия начин той е имал напълно благодатта в смисъл на силата на 

благодатта, понеже я е притежавал за всички благодатни действия или последствия. 

Това е така, понеже благодатта му е била предоставена като на всеобщото начало в 

рода на имащите благодат. А силата на първоначалото на даден род се разпростира 

изобщо върху всички последващи части на въпросния род: както е в случая със 

слънцето, което е всеобщата причина за раждането, както твърди Дионисий в четвърта 

глава на „За божествените имена”21

 

, и чиято сила се разпростира върху всички 

подлежащи на раждане неща. Така втората пълнота на благодатта е налична в Христа, 

доколкото благодатта му се разпростира върху всички благодатни последици, като 

добродетелите, даровете и други подобни. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че вярата и надеждата 

именуват последицата от благодатта с някакъв недостатък откъм приемащия 

                                                
21 De div. nom., IV 4; Thomas Aquinas, lect.3. 
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благодатта: доколкото именно вярата е за невидимото, а надеждата за 

непритежаваното. Ето защо в Христа, който е дарител на благодатта, няма защо да ги 

има недостатъците, които предполагат вярата и надеждата. Но съвършеното във вярата 

и надеждата е в Христа по още по-съвършен начин. Също както в огъня не са налице 

всички видове ущърбни топлини, дължащи се на недостатък в носителя: а в него е 

налице единствено отнасящото се до съвършенството на топлината. 

 На второто трябва да се отговори, че на сама по себе си действуващата 

благодат е присъщо да въздава справедливост: а това, дето отдава справедливост тъкмо 

на нечестивия, се дължи на оногова, в когото бива открит грях. Така че Христовата 

душа бива изправена чрез действуващата благодат, доколкото чрез последната тя е 

станала праведна  и свята от самото си зачатие: а не че първоначално е била грешна или 

неправедна. 

 На третото пък следва да се отвърне, че пълнотата на благодатта се приписва 

на душата на Христа съобразно възприемчивостта на творението, а не с оглед 

безкрайната пълнота на божествената благост. 

 

 

Раздел 10. Дали пълнотата на благодатта е собствено присъща на 

Христа22

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че пълнотата на благодатта не е 

собствено присъща на Христа. 

 1. Наистина, собствено присъщото на дадено нещо подобава единствено нему. 

Ала пълнотата на благодатта бива приписвана и на други: така например у Лука, 1:28, 

за Присноблажената Дева е речено: „Радвай се, благодатна; Господ е с тебе”; а в 

Деяния на апостолите, 6:8, четем: „Стефан, изпълнен с благодат и сила.” Следователно 

пълнотата на благодатта не е собствено присъща на Христа. 

 2. Освен това нещо, което може да бъде предадено и на останалите чрез Христа, 

не изглежда да му е собствено присъщо. Само че пълнотата на благодатта може да бъде 

предадена на други чрез Христа; понеже в Посланието до ефесяните, 3:19, апостолът 

казва: „Да се изпълните във всичката пълнота Божия.” Следователно пълнотата на 

благодатта не е собствено присъща на Христа. 
                                                
22 Cf. S. th., III q.27 a.5 ad 1; Sent., III d.13 q.1 a.2; In I Cor., XI lect.1; XII lect.1; In Col., I lect.5; In Io., I 
lect.8; III lect.6; Compend. theol., 214; Expos. super salut. angelica. 
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 3. Освен това положението ни по пътя изглежда да е съразмерно с това в 

родината. Ала в родината ще имаме някаква пълнота: понеже „в онази небесна родина, 

където е пълнотата на всяко благо, макар всичко да бъде дадено по превъзходен начин, 

нищо не бива притежавано поотделно”, както става ясно от думите на Григорий в 

хомилията „За стоте овце”.23

 

 Следователно в положението ни по пътя отделните люде 

ще притежават пълнота на благодатта. Така че пълнотата на благодатта не е собствено 

присъща на Христа. 

 Противно на това е обаче, дето пълнотата на благодатта се приписва на Христа, 

доколкото той е Единороден от Отца; съгласно реченото у Иоана, 1:14: „Видяхме Го 

като Единороден от Отца, пълен с благодат и истина.” Но тъкмо на Христа е присъщо 

да е Единороден от Отца. Следователно нему е собствено присъщо да е пълен с 

благодат и истина. 

 

 Отговарям с думите, че пълнотата на благодатта може да бъде схващана по два 

начина: от гледна точка на самата благодат и от тази на притежаващия благодатта. От 

гледна точка на самата благодат пълнотата е налице, когато някой се домогне до върха 

на благодатта и с оглед на същността й, и с оглед на нейната сила: понеже той 

притежава благодатта в най-превъзходната степен, в която тя може да бъде 

притежавана, и също в най-голямата й разпростряност към всички благодатни 

последици. Тази пълнота на благодатта е собствено присъща на Христа. От гледна 

точка на носителя за пълнота на благодатта говорим, когато някой я притежава 

съобразно направата му: или съобразно разпростряността, доколкото благодатта е 

разпростряна в него до самата граница, положена му отнапред от Бога, съгласно 

реченото в Посланието до ефесяните, 4:7: „На всеки един от нас благодатта е дадена по 

мярката на дара Христов”; или пък съобразно силата, доколкото той има благодатна 

способност да върши всичко, отнасящо се до положението или службата му, както е 

казал апостолът в Посланието до ефесяните, 3:8 сл.: „На мене, най-малкия от всички 

светии, се даде тая благодат, да открия на всички”, и т.н. Тази пълнота на благодатта не 

е собствено присъща на Христа, ами се предава на останалите чрез Христа. 

 

                                                
23 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.34. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Присноблажената Дева 

е наречена пълна с благодат не от гледна точка на самата благодат, тъй като тя не е 

притежавала благодатта в превъзходната степен, в която може да бъде притежавана, а 

не и за всички благодатни последици: ами е наречена пълна с благодат по отношение 

на нея самата, понеже е имала достатъчна благодат за положението, за което Бог я е 

избрал, именно да стане майка Божия. По същия начин и Стефан е наречен пълен с 

благодат, понеже е имал достатъчна благодат, та да бъде подходящ служител и 

свидетел за Бога, за което и е бил избран. На същото основание това ще се каже и за 

останалите. Все пак от всички тези пълноти една е по-голяма от друга: доколкото всеки 

е божествено предопределен за по-високо или по-ниско положение. 

 На второто трябва да се отговори, че на това място апостолът говори за 

пълнотата на благодатта от гледна точка на носителя, в съответствие с онова, за което 

човек е божествено предопределен. То или е нещо общо, за което са предопределени 

всички светци: или е нещо особено, свързано с превъзходството на едни или други. В 

този смисъл една пълнота на благодатта е обща за всички светци: именно да имат 

достатъчно благодат, та да заслужат вечния живот, състоящ се в пълното наслаждаване 

на Бога. Тази именно пълнота пожелава апостолът на вярващите, на които пише. 

 На третото пък следва да се отвърне, че общите дарове в родината, като 

виждането, съзерцанието, наслаждението и други подобни, имат съответствуващи тям 

дарове по пътя, които също са общи за светците. При все това светците притежават 

някои предимства, както в родината, така и по пътя, които не са притежавани от 

всички. 

 

 

Раздел 11. Дали Христовата благодат е безкрайна24

 

  

 На единадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовата благодат е 

безкрайна. 

 1. Наистина, всичко безмерно е безкрайно. Ала Христовата благодат е безмерна: 

понеже у Иоана, 3:34, е речено: „Бог не с мярка Му дава Духа”, именно на Христа. 

Следователно Христовата благодат е безкрайна. 

                                                
24 Cf. Sent., I d.17 q.2 a.4 ad 3; d.44 a.3 ad 2; III d.13 q.1 a.2; De verit., q.20 a.3; In Io., III lect.6; Compend. 
theol., 215.  
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 2. Освен това, безкрайното следствие показва безкрайната сила, която пък се 

основава единствено на безкрайната същност. Но следствието от Христовата благодат е 

безкрайно: понеже то обхваща спасението на целия човешки род; доколкото е 

„омилостивение за греховете на целия свят”, както е речено в Първото послание на 

Иоана, 2:2. Следователно Христовата благодат е безкрайна. 

 3. Освен това чрез прибавяне всяко крайно може да достигне величината на 

дадена крайна вещ. Така че, ако Христовата благодат е крайна, благодатта на друг 

човек би могла да нараства дотолкова, че да се изравни с Христовата благодат. А тъкмо 

противното на това е казано у Иова, 28:17: „Не се равнява с нея злато и кристал”, 

съгласно тълкуването на Григорий към това място.25

 

 Следователно Христовата 

благодат е безкрайна. 

 Противно на това е обаче, дето Христовата благодат е нещо тварно в душата. 

Само че всичко тварно е крайно: съгласно реченото в Премъдрост Соломонова, 11:21: 

„Ти си наредил всичко с мяра, брой и тегло.” Следователно Христовата благодат не е 

безкрайна. 

 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното по-горе, благодатта в 

Христа може да бъде разглеждана по два начина. Една е благодатта на единението: тъй 

като, както беше казано по-горе, личностно присъединено към Божия Син е онова, 

което е благодатно предоставено на човешката природа. Тази благодат е очевидно 

безкрайна: доколкото самото лице на Словото е безкрайно. Друга е 

предразположеността към благодат. Тя на свой ред може да бъде схващана по два 

начина. Първо, като нещо съществуващо. Така тя по необходимост е крайно 

съществуващо. Понеже е в душата на Христа като в неин носител. А душата на Христа 

е сътворена и има крайна способност. Ето защо битието на благодатта, което не 

надхвърля своя носител, не може да е безкрайно. 

 От друга страна, тя може да бъде схващана съобразно собственото понятие за 

благодатта. Така самата благодат може да бъде наречена безкрайна, понеже няма 

ограничения: тъй като притежава всичко, отнасящо се до понятието за благодатта, и не 

й се дава в някаква определена мяра нещо, което да има отношение към понятието за 

благодатта; доколкото благодатта се придава на душата на Христа по произволение 

                                                
25 Gregorius Magnus papa, Moral., XVIII 48. 
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Божие (а Бог отмерва благодатта), като на някакво общо начало на 

облагодетелствуването в човешката природа, съгласно реченото в Посланието до 

ефесяните, 1:6: „Облагодатствувал ни е чрез Своя Възлюбен.” Това е същото, както ако 

кажем, че слънчевата светлина е безкрайна не по битието си, ами съобразно понятието 

за светлина, понеже притежава всичко, което може да има отношение към понятието за 

светлина. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че твърдението, дето 

Отецът не по мяра е дал Духа на Сина, се тълкува от една страна като отнасящо се до 

дара, който Отец отвеки е дал на Сина, сиреч божествената природа, която е безкраен 

дар. Поради което в глосата към това място е казано: „та Синът да е толкова, колкото и 

Отецът”. На второ място то може да бъде отнесено към дадения на човешката природа 

дар, за да се съедини тя с божественото лице, което е безкраен дар. Затова глосата 

отбелязва: „Както Отец родил Сина пълно и съвършено, така пълно и съвършено се 

едини той с човешката природа.” На трето място то може да бъде отнесено към 

предразположеността за благодат, доколкото Христовата благодат се разпростира към 

всичко благодатно. Затова, тълкувайки това място, Августин26

 На второто трябва да се отговори, че Христовата благодат има безкрайно 

последствие било поради споменатата по-горе безкрайност на благодатта; било поради 

единението с божественото лице, с което е съединена душата на Христа. 

 заявява: „Мярата е 

разделение на даровете: защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму – 

слово на знание. Ала Христос, който дава, не е приел в мяра.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че чрез нарастване по-малкото може да 

достигне до по-голяма величина, стига величините да са съразмерни. Само че 

благодатта на другия човек се съотнася с тази на Христа като частна към всеобща сила. 

Ето защо, както силата на огъня, колкото и да расте, не може да се изравни с тази на 

слънцето; така и благодатта на друг човек, колкото и да расте, няма как да се приравни 

към Христовата благодат. 

 

 

 

                                                
26 In Io., tr.15. 
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Раздел 12. Дали Христовата благодат е можела да нарасне27

 

 

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовата благодат е 

можела да нарасне. 

 1. Наистина, към всичко крайно може да бъде добавено нещо. А Христовата 

благодат е била крайна, както беше казано. Следователно е можела да нарасне. 

 2. Освен това благодатта нараства чрез божествена сила: съгласно реченото във 

Второто послание до коринтяните, 9:8: „Бог е силен да умножи у вас всякаква 

благодат.” Но божествената сила е безкрайна и, значи, не знае граница. Излиза, 

следователно, че Христовата благодат е можела да бъде по-голяма. 

 3. Освен това у Лука, 2:52, е речено, че „Иисус преуспяваше в мъдрост, благодат 

и любов пред Бога и човеците”. Следователно Христовата благодат е можела да 

нарасне. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 1:14: „Видяхме Го като 

Единороден от Отца, пълен с благодат и истина.” Но нищо не може да е или да бъде 

мислено като по-голямо от Единородния от Отца. Следователно не може да има или да 

бъде мислена благодат, по-голяма от оная, с която е бил пълен Христос. 

 

 Отговарям с думите, че това, дето някоя форма не може да нарасне, става по 

два начина: първо, откъм носителя; второ, откъм самата форма. Откъм носителя, когато 

той достигне до крайната степен в причастността си към въпросната форма съобразно 

собствената си мяра; както ако се каже, че въздухът не може да увеличава топлината си, 

когато достигне крайната степен на топлина, която може да бъде съхранена в природата 

на въздуха; при все че е възможно да има по-голяма топлина в природата на нещата, 

каквато е тази на огъня. Откъм формата възможността за нарастване се изключва, 

когато даден носител достигне върховното съвършенство, при което е възможно да се 

притежава въпросната форма: както ако кажем, че топлината на огъня не може да 

нараства, тъй като не е възможно да има по-завършена степен на топлината от тази, до 

която се домогва огънят. 

 Но както останалите форми имат определена от божествената мъдрост мяра, 

така такава има и благодатта: съгласно реченото в Премъдрост Соломонова, 11:21: „Ти 

                                                
27 Cf. Sent., III d.15 q.5 a.1; d.17 q.2 a.4 ad 3; III d.13 q.1 a.2. 
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си наредил всичко с мяра, брой и тегло.” А мярата на всяка форма се определя в 

съответствие с нейната цел: както няма по-голяма тежест от тежестта на земята, понеже 

не може да има по-ниско място от това на земята. Цел на благодатта е обаче единението 

на разумното творение с Бога. Ала не може да има и не може да бъде мислено по-

голямо единение на разумното творение с Бога, освен единението в лицето. Затова 

Христовата благодат достига до висшата мяра на благодатта. Така става очевидно, че 

Христовата благодат не е можела да нараства от гледна точка на самата благодат. 

 Не е можела и от гледна точка на носителя. Понеже Христос, именно като човек, 

от момента на зачеването си е проумявал всичко наистина и напълно. Затова в него не е 

можело да има нарастване на благодатта, също както и в останалите блажени, чиято 

благодат няма как да нараства, тъй като те са достигнали самата граница. 

 Напротив, благодатта на човеците, които са изцяло пътници, може да нараства 

както от гледна точка на формата, тъй като те не са достигнали висшата степен на 

благодатта; така и от гледна точка на носителя, тъй като все още не са достигнали 

границата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ако говорим за 

математическите величини, то към всяка крайна величина може да се прибави нещо: 

доколкото от гледна точка на крайната величина няма пречка за подобно прибавяне. 

Ако обаче говорим за природна величина, пречка има откъм формата, която трябва да 

има определена величина, както и други определени акциденции. Затова във втора 

книга на „За душата”28

 На второто трябва да се отговори, че макар божествената сила да е в състояние 

да стор и нещо по-голямо и по-добро, отколкото е Христовата разположеност към 

благодат, тя няма как да разпореди нещо по-значимо от личностното единение с 

Единородния от Отца Син: а за това единение е достатъчна определената от 

божествената мъдрост мяра на благодатта. 

 Философът отбелязва, че „всички природни неща имат граница 

и съразмерност на големината и растежа си”. Тъкмо поради това не може да се надбави 

нищо към величината на цялото небе. Още повече в самите форми е налице граница, 

отвъд която не може да се пристъпи. Ето защо не е било възможно да се пр ибави 

каквото и да е било към Христовата благодат, макар по същността си тя да е крайна. 

                                                
28 Aristoteles, De anima, II 4, 416a16; Thomas Aquinas, lect.3. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че човек може да напредва в мъдростта и 

благодатта по два начина. Първо, с оглед нарастването на самата си предразположеност 

към мъдрост и благодат. Така Христос не е напредвал. Второ, с оглед на резултатите: 

доколкото човек върши по-мъдри и по-добродетелни дела. Така Христос е напредвал в 

мъдростта и благодатта си, също както и във възрастта: понеже с възрастта е вършел 

все по-съвършени дела, проявявайки себе си като истински човек, както по отношение 

на Бога, така и по отношение на човеците. 

 

 

Раздел 13. Дали предразположението към благодат в Христа следва 

от единението29

 

 

 На тринадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че предразположението към 

благодат в Христа не следва от единението. 

 1. Наистина, тъждественото не следва от самото себе си. Само че въпросната 

предразположеност към благодат изглежда да е тъждествена с благодатта на 

единението: защото в „За предопределението на светците”30

 2 . Освен това разположеността предхожда по време или поне по понятие 

завършеността. Ала предразположението към благодат изглежда да е някаква 

разположеност на човешката природа за личностно единение. Така че 

предразположението към благодат очевидно не следва от единението, ами по-скоро го 

предхожда. 

 Августин заявява: 

„Благодарение на тази благодат всеки човек става от самото начало на вярата си 

християнин, по същия начин, както от самото си начало онзи човек е станал Христос”; 

като първата от двете е предразположеността към благодат, а втората е благодатта на 

единението. Оказва се, следователно, че предразположението към благодат не следва от 

единението. 

 3. Освен това общото е преди собствено присъщото. А предразположението към 

благодат е общо за Христа и другите човеци: докато единението е собствено присъщо 

на Христа. Следователно по понятие предразположението към благодатта е преди 

самото единение. И значи не следва от него. 

 
                                                
29 Cf. S. th., III q.6 a.6; Sent., III d.13 q.5 a.2; Compend. theol., 214. 
30 De praedest. sanctorum, 15. 
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 Противно на това е обаче казаното у Исая, 4 2 :1 : „Ето, Моят Отрок, Ко гото 

държа за ръка”; и следва: „Ще положа Духа Си върху Него”, което се отнася за 

предразположението към благодат. Така излиза, че приемането на човешката природа в 

единението по лице предхожда предразположението към благодат в Христа. 

 

 Отговарям с думите, че единението на човешката природа с божественото лице, 

което по-горе нарекохме благодат на единението, предхожда предразположението към 

благодатта в Христа, само че не по време, ами по природа и понятие. И то поради три 

основания. Първо, с оглед реда на началата им. Наистина, начало на единението е 

лицето на Сина, приемащо човешката природа и поради това назовано „проводено в 

света” (Иоан, 3:17), сиреч приело човешка природа. Начало на предразположението 

към благодат пък, което се дава заедно с боголюбието, е Светият Дух, който е наречен 

пратен, доколкото чрез боголюбието се заселва в ума. Ала в естествения порядък 

пращането на Сина предхожда това на Светия Дух: както според естествения порядък 

Светият Дух произлиза от обичта на Сина и Отца. Затова и личностното единение, като 

каквото се разбира пращането на Сина, предхожда в естествения порядък 

предразположението към благодат, като каквото се разбира пращането на Светия Дух. 

 На второ място основанието за въпросния ред се схваща съобразно отношението 

на благодатта към нейната причина. В човека благодатта се причинява от присъствието 

на божествеността, също както светлината във въздуха – от присъствието на слънцето: 

поради което у Иезекиила, 43:2, е речено: „Славата на Бога Израилев идеше от изток, и 

земята светна от славата Му.” А присъствието на Бога в Христа се мисли съобразно 

единението на човешката природа с божественото лице. Затова предразположението на 

Христос към благодатта се мисли като последица от въпросното единение, също както 

сиянието – от слънцето. 

 Третото основание за въпросната последователност може да се изведе от целта 

на благодатта. Защото тя е дадена, за да се постъпва добре. Само че действуват 

извършителите и индивидите. Ето защо действието, а следователно насочващата към 

него благодат, предполага действуваща ипостаса. А ипостасата не се полага в 

човешката природа преди единението, както се вижда от казаното по-горе. Поради 

което и благодатта на единението по понятие предхожда предразположението към 

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

Августин нарича благодат благодатната Божия воля, безвъзмездно раздаваща 

благодеянията си. Затова именно заявява, че една и съща е благодатта, посредством 

която всеки човек става християнин, и тази, благодарение на която Христос е станал 

човек, понеже както едното, така и другото става по благодатната воля Божия без 

никакви заслуги. 

 На второто трябва да се отговори, че както при възникването разположеността 

предхожда завършеността, към която разполага нещата, които биват завършвани 

постепенно, така по природа следва завършеността, която някой вече е придобил: както 

например топлината, която е била разположеност спрямо формата на огъня, е 

следствие, произлязло от съществуващата отнапред форма на огъня. Но човешката 

природа в Христа е съединена с лицето на Словото изначално и без последователност. 

Ето защо предразположението към благодат не се мисли като предхождащо 

единението, ами като следващо го, като някакво естествено свойство. Затова в 

„Енхиридион”31

 На третото пък следва да се отвърне, че общото е преди собствено присъщото, 

ако и двете са от един и същ род: ала при неща от различен род няма пречка собствено 

присъщото да е преди общото. Благодатта на единението обаче не е от рода на 

предразположението към благодат: ами е по-горе от всеки род, както и самото 

божествено лице. Затова няма пречка това собствено присъщо нещо да е преди общото: 

понеже то се получава не чрез надбавка към общото, а е по-скоро начало и източник на 

последното. 

 Августин отбелязва, че „благодатта е в някакъв смисъл естествена за 

човека Христос”. 

 

                                                
31 Enchirid., 40. 
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