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ТРИНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА СИЛАТА НА ХРИСТОВАТА ДУША 
 

 Идва ред да разгледаме силата на душата Христова. 

 Относно нея се пита за четири неща: 

 Първо, дали е била безусловно всесилна. 

 Второ, дали е била всесилна спрямо телесните твари. 

 Трето, дали е била всесилна спрямо собственото си тяло. 

 Четвърто, дали е била всесилна с оглед осъществяването на собствената си воля. 

 

 

Раздел 1. Дали душата на Христа е била всесилна1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че душата на Христа е била всесилна. 

 1. Наистина, в коментара си вър х у Лука2

 2. Освен това, както силата на Бога е безкрайна, така безкрайно е и знанието му. 

Но душата на Христа притежава знание за всички неща, които Бог знае по някакъв 

начин, както беше казано по-горе. Следователно притежава и цялата сила. И значи е 

всесилна. 

 Амвросий казва: „Силата, която 

Божият Син естествено притежава, човекът е щял да приеме във времето.” Но това 

изглежда да се отнася по-скоро до душата, която е по-значимата част на човека. Та щом 

Божият Син е извечно всесилен, то душата на Христа очевидно е приела всесилието във 

времето. 

 3. Освен това душата на Христа притежава цялото знание. Но има както 

практическо, така и теоретическо знание. Следователно тя има практическо знание за 

нещата, които знае: за да знае как да извърши онова, което знае. Така излиза, че тя 

може да направи всичко. 

 

 Противно на това е обаче, дето собствено присъщото Богу не подобава на никоя 

твар. Но тъкмо Богу е собствено присъщо да е всемогъщ: съгласно реченото в Изход, 

                                                
1 Cf. Sent., I d.43 q.1 a.2 ad 2; III d.1 q.1 a.2 ad 3; d.14 a.4. 
2 Cf. Beda Venerabilis, Homiliae, I hom.1. 
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15:2: „Той е мой Бог, и ще Го прославя”; а сетне е добавено: „Името Му е Всемогъщ.” 

Следователно душата на Христа, именно като творение, не е всесилна. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, в тайнството на 

въплъщението единението в лицето е станало така, че се е съхранило различието между 

природите и всяка от двете природи е задържала за себе си онова, което й е собствено 

присъщо. Но действената сила на всяка вещ следва от формата й, която е собствено 

присъща на действуващото. А формата е или самата природа на вещта, както е при 

простите неща; или пък конституира самата природа на вещта, както е при съставните 

от материя и форма неща. Оттук става очевидно, че действената сила на всяка вещ 

следва природата й. И по този начин всемогъществото трябва да бъде отнесено към 

божествената природа. Защото божествената природа е самото неограничено от нищо 

Божие битие, както е казано от Дионисий в пета глава на „За божествените имена”3

 

, 

поради което тя притежава действена сила спрямо всички неща, които могат да имат 

смисъла на съществуващи, а тъкмо това означава да е всесилна: също както и всяка 

друга вещ има действена сила спрямо нещата, към които се разпростира 

съвършенството на природата й, например топлото – да стопля. Та щом душата на 

Христа е част от човешката природа, невъзможно е тя да бъде всесилна. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че човекът е приел във 

времето всемогъществото, което Божият Син е имал извечно, чрез самото личностно 

единение, благодарение на което както човекът се нарича Бог, така той се нарича и 

всесилен: не защото човекът притежава друго всемогъщество в сравнение със Сина 

Божи, както той не притежава и друга божественост; ами защото едно е лицето на Бога 

и човека. 

 На второто трябва да се отговори, че аргументите за знанието и за действената 

сила са различни: както твърдят някои. Понеже действената сила следва самата 

природа на вещта: доколкото действието се разглежда като изхождащо от 

действуващото. А знанието не се извежда винаги от същността на знаещия: ами може 

да бъде придобито чрез уподобяване на знаещия с познаваните вещи чрез приети от 

него техни подобия. Само че този аргумент не изглежда да е достатъчен. Защото както 

някой може да по знава чр ез пр иети от нещо др уго подобия, така той мо же и да 

                                                
3 De div. nom., V 4. 
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действува чрез приета от другаде форма: например водата или желязото могат да 

топлят чрез приетата в тях от огъня топлина. Така че нищо не пречи, както душата на 

Христа е в състояние да познае всичко чрез вложените в нея от Бога подобия на всички 

неща, така тя да е в състояние чрез същите подобия и да върши всичко. Освен това 

трябва да забележим, че онова, което по-низшата природа приема от по-висшата, е 

притежавано от първата в по-малка мяра: понеже водата не приема топлината в същото 

съвършенство и сила, както тя е в огъня. Така че, доколкото душата Христова е 

естествено по-низша от божествената природа, тя не приема подобията на нещата в 

същото съвършенство и сила, в които те са в божествената природа. Тъкмо поради това 

знанието на Христовата душа е по-низше от божественото знание: както по отношение 

на начина на познаване, доколкото Бог познава по по-съвършен начин, нежели душата 

Христова; така и по отношение броя на познаваните неща, доколкото душата на Христа 

не познава всички неща, които Бог може да стори и които той познава чрез просто 

проумяване; макар да познава всички настоящи, минали и бъдещи неща, които Бог 

познава чрез съзерцание. По същия начин вложените в душата Христова подобия на 

нещата не са равностойни на божествената действена сила: така че да могат да сторят 

всичко , което  Бог може; или пък да действуват по същия начин, по който действува 

Бог, сиреч чрез безкрайната си сила, която не е достъпна за творението. Но няма такава 

вещ, за чието познаване да се иска безкрайна сила, макар че има безкраен по силата си 

начин на познаване: има обаче неща, които не могат да станат без безкрайна сила, 

например сътворяването и други подобни, както става ясно от казаното в първата част 

на това съчинение. Ето защо душата на Христа, която е тварна и крайна по силата си, 

може да познае всичко, макар и не по всеки начин: ала не е в състояние да стори 

всичко, което се отнася до понятието за всемогъщество. Освен всичко останало е 

очевидно, че тя например не може да сътвори самата себе си. 

 На третото пък следва да се отвърне, че душата на Христа е имала както 

практическо, така и теоретическо знание: не е необходимо обаче да има практическо 

знание за всички неща, за които има теоретическо такова. За да бъде придобито 

теоретическо знание е достатъчно само съобразяване или уподобяване на знаещия с 

познаваното: а за практическото знание се изисква наличните в интелекта форми на 

нещата да бъдат осъществими. Но повече е да имаш форма и да отпечаташ тази форма 

в нещо друго, отколкото само да имаш форма: както повече е да светиш и огряваш, 

отколкото само да светиш. Ето защо душата на Христа има теоретично знание за 

сътворяването, понеже знае как Бог твори: но няма съответното практическо знание, 
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понеже не притежава такова знание за сътворяването, което да е в състояние да 

осъществи. 

 

 

Раздел 2. Дали душата на Христа е всесилна спрямо изменението на 

тварите4

 

  

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че душата на Христа е всесилна 

спрямо изменението на тварите. 

 1. Наистина, самият той казва у Матея, 26:18: „Даде Ми се всяка власт на небето 

и на земята.” Но под „небето и земята” се разбира цялото творение: както става ясно от 

казаното в Битие, 1:1: „В начало Бог сътвори небето и земята.” Следователно, както 

изглежда, душата Христова е всесилна спрямо изменението на тварите. 

 2. Освен това душата Христова е по-съвършена от всяка твар. Но всяка твар 

може да бъде задвижвана от друга такава: понеже според Августин в трета книга на „За 

Троицата”5, „както по-плътните и по-низши тела биват управлявани съобразно някакъв 

порядък от по-тънките и по-могъщите, така всички тела – от разумния жизнен дух; а 

немарливият и грешен разумен жизнен дух – от благочестивия и праведен разумен 

жизнен дух”. А душата на Христа задвижва дори самите висши духове, просветлявайки 

ги: както отбелязва Дионисий в седма глава на „За небесната иерархия”.6

 3. Освен това душата на Христа е притежавала в пълна степен благодатта за 

чудодействия (1. Кор., 12:10), както и други благодати. Но всяко изменение в 

творението може да бъде отнесено към благодатта за чудодействие: защото дори 

небесните тела по чудодеен начин били отклонени от орбитите си, както доказва 

Дионисий в писмото си до Поликарп.

 Следователно 

излиза, че душата Христова е всесилна спрямо изменението на тварите. 

7

 

 Следователно душата Христова е била всесилна 

спрямо изменението на тварите. 

 Противно на това е обаче, дето този, който е в състояние да съхрани 

творенията, е в състояние и да ги промени. А това е присъщо единствено Богу: 

съгласно реченото в Посланието до евреите, 1:3: „Държейки всичко с мощното Си 
                                                
4 Cf. Sent., III d.14 a.4; d.16 q.1 a.3. 
5 De Trinitate, III 4. 
6 Cael. hier., VII 3. 
7 Ep. VII 2. 
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слово.” Следователно само Бог е всесилен спрямо изменението на тварите. Значи това 

не подобава на душата Христова. 

 

 Отговарям с думите, че тук трябва да различим две неща. Първото е с оглед 

преобразуването на тварите: което е от три вида. Първото е естествено: то става от 

собственото действуващо съобразно естествения порядък. Другото е чудодейно, от 

свръхестествено действуващо и надхвърлящо обичайния ред и хода на природата: 

такова е например възкресяването на мъртви. Третото е онова, при което всяка твар се 

превръща в нищо. 

 Второто различаване е с оглед душата на Христа: която може да бъде 

разглеждана по два начина. Първо, откъм собствената й природа и сила, била тя 

естествена или по благодат. Второ, доколкото тя е инструмент на Словото Божие, 

съединено с нея личностно. 

 Ако говорим за душата на Христа съобразно собствената й природа и сила, била 

тя естествена или благодатна, то въпросната душа е имала силата да предизвика онези 

последствия, които съответствуват на душата: сиреч да управлява тялото и да се 

разпорежда с човешките действия; а също да просветлява чрез пълнотата на знанието и 

благодатта всички разумни твари, лишени от нейното съвършенство, и то по начин, 

който подхожда на разумното творение. 

 Ако обаче говорим за душата на Христа като инструмент на съединеното с нея 

Слово , то тя е имала инструменталната сила да извърши всички чудесни изменения, 

насочени към целта на въплъщението, сиреч „ да съедини всичко небесно и земно”, 

както е речено в Посланието до ефесяните, 1:10.  

 А измененията на нещата като прехождащи в нищото съответствуват на 

сътворяването им, доколкото те и са създадени от нищо. Ето защо, както единствен Бог 

може да твори, така и единствен той може да превърне творенията в нищо: и само той, 

прочее, е в състояние да ги съхрани в битието, та те да не пропаднат в нищото. Така, 

следователно, трябва да признаем, че душата на Христа не е всесилна спрямо 

изменението на тварите. 

 

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

Иероним8

                                                
8 In Mt., IV (28:18). 

, „властта е дадена на оногова, който малко преди това е бил разпнат, 
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погребан в гроба, а сетне възкръснал”, сиреч на Христа като човек. Цялата власт му е 

дадена поради единението, благодарение на което човекът е станал всесилен, както 

беше казано по-горе. Това той съобщил на ангелите преди възкресението, а след 

възкресението – и на всички люде, както  заявява Ремигий.9 Но „за нещата се казва, че 

са станали, когато са били оповестени”.10

 На второто трябва да се отговори, че макар всяка твар да е променима от друга 

такава, с изключение на върховния ангел, който обаче може да бъде просветлен от 

душата на Христа; не всяко изменение, което може да стане в творението, се дължи на 

твар, ами някои изменения могат да бъдат предизвикани единствено от Бога. При все 

това някои изменения на тварите могат да станат чрез други твари, но и чрез душата 

Христова като инструмент на Словото. Не обаче и съобразно собствената й природа и 

сила: понеже някои от тези изменения нямат отношение към душата нито с оглед реда 

на природата, нито с оглед реда на благодатта. 

 Затова Господ е казал след възкресението, че 

му е дадена власт „на небето и на земята”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че – както беше казано във втората част 

на това съчинение – благодатта за чудодейства се дава на душата на някой светец, та да 

върши той чудеса не със собствената си сила, ами благодарение на божествената 

такава. Тази именно благодат в превъзходна степен е дадена на душата Христова: та 

той не само сам да върши чудеса, ами и да прелее въпросната благодат към други. 

Затова у Матея, 10:1, е речено, че „като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт 

над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеряват всяка болест и всяка немощ”. 

 

 

Раздел 3. Дали душата на Христа е била всесилна спрямо 

собственото си тяло11

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че душата на Христа е била 

всесилна спрямо собственото си тяло. 

 1. Наистина, в трета книга Дамаскин12

                                                
9 Catena aurea in Mt., ad loc. 

 твърди, че „всички естествени неща са 

били за Христа по воля: пожелал е и е изпитал жажда, пожелал е и е изпитал глад, 

пожелал е и се побоял, пожелал е и умрял”. Но Бог е наречен всемогъщ, понеже „върши 

10 Cf. Hugo de S. Victore, Quaest. in Phil., 9. 
11 Cf. Sent., III d.16 q.1 a.3. 
12 De fide orth., III 20. 
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всичко, що иска” (Пс., 113:11). Следователно изглежда, че душата на Христа е била 

всесилна спрямо естествените действия на собственото си тяло. 

 2. Освен това човешката природа е била в Христа по по-съвършен начин, нежели 

в Адама, в когото съгласно изначалната му праведност, която имал в състоянието на 

невинност, тялото е било изцяло подвластно на душата, така че в тялото не можело да 

се случи нищо, което да е против волята на душата. Следователно още повече душата 

Христова е била всесилна спрямо своето тяло. 

 3. Освен това тялото естествено се променя според въображението на душата; и 

то толкова повече, колкото по-силно е въображението; както беше установено в 

първата част на настоящото съчинение. Ала душата на Христа е имала съвършена сила, 

както по отношение на въображението си, така и по отношение на останалите 

способности. Следователно душата Христова е била всесилна спрямо собственото си 

тяло. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до евреите, 2:17, че „длъжен 

бе да прилича по всичко на братята”; и най-вече по това, което е свързано със 

състоянието на човешката природа. А то е такова, че здравето на тялото, изхранването 

и растежът му не са подвластни на заповедта на разума или волята: понеже 

естествените неща се подчиняват единствено Богу, който е създателят на природата. 

Следователно те и в Христа не са се подчинявали. Така че душата Христова не е била 

всесилна спрямо собственото си тяло. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, душата на Христа може да бъде 

разглеждана по два начина. От една страна, съобразно собствената й сила и природа. 

По този начин, както не е била в състояние да отклонява външните тела от хода и реда 

на природата, така не е можела да измени естествената разположеност на собственото 

си тяло: понеже според природата си душата е по точно определен начин съразмерна 

спрямо своето тяло. 

 От друга страна душата на Христа може да бъде разглеждана като инструмент на 

Словото Божие, съединен с него в лицето. Така на неговата власт се е подчинявала 

изцяло всяка разположеност на Христовото тяло. Само че силата на действието се 

приписва собствено не на инструмента, ами на основното действуващо, така че 

всесилието се отнася по-скоро към самото Божие Слово, нежели към душата Христова. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че думите на Дамаскин 

следва да бъдат разбирани като отнасящи се до божествената воля на Христа. Понеже, 

както сам той заявява в предишната глава13

 На второто трябва да се отговори, че първоначалната праведност, която Адам е 

притежавал в състоянието си на невинност, не се е изразявала в това, човешката душа 

да има силата да преобразува собственото си тяло в каквато и да било форма: ами в 

това, да го съхрани невредимо. Тази сила и Христос е можел да приеме, ако би поискал. 

Но тъй като има три състояния на човеците, именно невинност, провинение и слава; то 

както за състоянието на славата приел лицезрението, а за съствоянието на невинност – 

неуязвимостта за греха, така за това на вината приел необходимостта да е подвластен 

на страданията в този живот, както ще бъде казано малко по-сетне. 

, „по благоволение на волята Божия на 

плътта било позволено да страда и да върши собствените си действия”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че по отношение на някои неща тялото, 

се подчинява естествено на въображението, стига то да е достатъчно силно. Например 

падаме от високо поставена греда; понеже въображението е естественото начало за 

движението по място, както е казано в трета книга на „За душата”.14

 

 Същото е и при 

изменението на топлината и студа в тялото: понеже по силата на въображението те 

естествено следват душевните преживявания, според които се задвижва сърцето и така 

чрез изменението на жизнените духове се променя и цялото тяло. Но други телесни 

разположения, които не са естествено свързани с въображението, не биват променяни 

от него , колкото и силно да е то: напр имер  фор мата на р ъката или кр ака, или нещо  

подобно. 

 

Раздел 4. Дали душата на Христа е била всесилна с оглед 

осъществяването на собствената си воля15

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че душата на Христа не е била 

всесилна с оглед осъществяването на собствената си воля. 

                                                
13 Ibid., III 19. – cf. III 14 sq. 
14 Aristoteles, De anima, III 9, 432b13; Thomas Aquinas, lect.9. – cf. ibid., III 10, 433a9; Thomas Aquinas, 
lect.10. 
15 Cf. S. th., III q.21 a.1 ad 1.  
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 1. Наистина, у Марка, 7:24, е речено, че „като влезе в една къща, не желаеше 

никой да Го узнае; ала не можа да се укрие.” Следователно не във всеки случай е бил в 

състояние да осъществи предписанието на волята си. 

 2. Освен това предписанието е знак за волята, както беше казано в първата част 

на това съчинение. Но Господ е предписал да бъдат сторени някои неща, пък са се 

случили точно обратните: например у Матея, 9:30 сл., е речено, че Иисус строго 

заповядал на прогледналите светци: „Гледайте, никой да не узнае. А те, като излязоха, 

разгласиха по цялата оная земя.” Следователно той не винаги е успявал да осъществи 

предписанието на волята си. 

 3. Освен това, когато някой може да направи нещо, той не го иска от другиго. А 

Господ поискал от Отца в молитвата си онова, което искал да стане: защото у Лука, 

6:12, е речено, че „Той възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в 

молитва към Бога”. Следователно не във всички случаи е успявал да осъществи 

предписанието на волята си. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин16

 

: „Невъзможно  е волята на 

Спасителя да се не изпълни: и той не може да пожелае нещо, за което знае, че не бива 

да става.” 

 Отговарям с думите, че душата Христова е пожелавала по два начина. Първо 

неща, които сама следва да изпълни. В този смисъл трябва да се каже, че тя е била в 

състояние да осъществи всичко, което пожелае. Защото на мъдростта на Христа не 

подобава да пожелае сам да стори нещо, което не е подвластно на волята му. 

 От друга страна е пожелавала нещо, което да се изпълни от божествената сила: 

например възкресението на тялото й и други подобни чудесни неща. Тях душата 

Христова не е можела да осъществи със собствената си сила: ами е била в състояние да 

го стори единствено като инструмент на божествеността, както беше казано. 

 

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

Августин отбелязва: „Трябва да признаем, че онова, което е станало, е било пожелано 

от Христа. Защото трябва да обърнем внимание, че това се е случило в земите на 

езичниците, пред които още не било дошло време да проповядва. А да не приеме онези, 

                                                
16 Cf. Ambrosiaster, De quaest. Nov. et Vet. Test., I q.77.  
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които са стигнали по своя воля до вярата, би било израз на недоброжелателство. Ето 

защо не искал да бъде огласяван от своите, ами людете да го подирят. Както и станало.” 

Или пък може да се каже, че тази воля Христова не е била за онова, което той самият 

може да стори, ами за онова, което трябва да сторят другите: а то не е подвластно на 

човешката му воля. Затова в писмото на папа Агатон17, приведено и в документите на 

Шестия събор18

 На второто трябва да се отговори, че според Григорий в деветнадесета книга 

на „Поучения”

, четем: „Когато онзи всеобщ Спасител и Изкупител поискал да се скрие 

и не успял, нима това не трябва да бъде отнесено към човешката му воля, която 

благоволил да приеме във времето?” 

19

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос се молел за неща, които 

трябвало да се случат с помощта на божествената сила: ала и за такива, които можели 

да бъдат сторени по човешка воля. Понеже силата и действието на Христовата душа 

зависели от Бога, „Който ви прави и да искате, и да действувате”, както е речено в 

Посланието до филипяните, 2:13. 

 когато Господ наредил да се мълчи за добродетелите му, с това „той 

дал пример на последователите си, та самите те хем да желаят да скрият собствените си 

добродетели, хем да ги проявяват неволно, та останалите да се учат от техния пример”. 

Така въпросното предписание обозначава волята му да избегне людската слава, 

съгласно реченото у Иоана, 8:50: „Аз не търся Моята слава.” Но безусловно той е 

желаел, най-вече съобразно божествената воля, да огласи стореното чудо за полза на 

останалите. 

 

 

                                                
17 Ер. 1. 
18 Всъщност на Третия Константинополски събор, раздел 4. 
19 Gregorius Magnus papa, Moral., XIX 23. 
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