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СЕДЕМНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТА ПО БИТИЕ 
 

 Сега следва да разгледаме отнасящото се до единството на Христа изобщо. Що 

се отнася до единството и множествеността в частност, на това ще се спрем на 

съответното място: както например по-горе споменахме, че в Христа няма само едно 

знание; и както по-долу ще кажем, че в Христа няма едно само раждане. 

 Та най-напред трябва да разгледаме единството на Христа по битие; след това по 

воля; и накрая по действие.  

 По отношение на първото се пита за две неща: 

 Първо, дали Христос е едно или две неща. 

 Второ, дали в Христа има само едно битие. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е едно или две неща1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не е едно, ами две неща. 

 1. Наистина, в първа книга на „За Троицата”2

 2. Освен това там, където говорим за „едно и друго”, са налице две неща. А 

Христос е едно и друго: понеже в „Енхиридион”

 Августин заявява: „Доколкото 

формата на Бога е приела формата на слугата, то и едната, и другата са Бог от гледна 

точка на приемащия Бог; но и едната, и другата са също човек от гледна точка на 

приетия човек.” Но за „едната и другата” можем да говорим само там, където става 

дума за две неща. Следователно Христос е две неща. 

3

 3. Освен това Христос не е само човек: понеже ако беше просто човек, не би бил 

Бог. Следователно е нещо различно от човека. Така че в Христа има „едно и друго”. 

Следователно Христос е две неща. 

 Августин казва: „Макар да бил във 

формата на Бога, приел тази на слугата: двете са едно нещо, само че едното е заради 

Словото, другото заради човека.” Следователно Христос е две неща. 

                                                
1 Cf. Sent., III d.6 q.2 a.1; C. Gent., IV 38; De ratione fidei, 6; De unione Verbi, a.2 ad 2. 7; a.3. 
2 De Trinitate, I 7. 
3 Enchirid., 35. 
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 4. Освен това Христос е нещо като Отца: и нещо не като Отца. Значи е едно и 

друго нещо. И следователно е две неща. 

 5. Освен това, както в тайната на Троицата трите лица са в едната природа, така 

в тайната на въплъщението двете природи са в едно лице.. Но поради единството по 

природа, без оглед различието между лицата, Отец и Син са едно: съгласно реченото у 

Иоана, 10:30: „Аз и Отец едно сме.” Следователно без оглед единството по лице 

Христос е две неща поради двойствеността на природите. 

 6. Освен това Философът отбелязва в трета книга на „Физика”4

 7. Освен това, според Порфирий във „Въведението” акциденталната форма 

прави „различното”, а субстанциалната прави „другото”. А в Христа има две 

субстанциални природи, божествена и човешка. Следователно Христос е „едно и 

друго”. И значи е две неща. 

, че „едно” и 

„две” са нарицателни названия. Но в Христа има двойственост на природите. 

Следователно той е две неща. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Боеций в книгата му „За двете природи”5

 

: 

„Всяко нещо, което е, като такова е именно едно.” Но ние изповядваме, че Христос е. 

Следователно той е едно нещо. 

 Отговарям с думите, че, разгледана сама по себе си като абстрактно 

обозначение, природата може да се изкаже истинно за носителя или лицето единствено 

в Бога, в когото няма разлика между „това, което той е” и „това, благодарение на което 

е”, както беше установено в първата част на това съчинение. Но тъй като в Христа има 

две природи, именно божествена и човешка, едната от тях, сиреч божествената, може 

да се изкаже за него и абстрактно, и конкретно: понеже казваме, че „Синът Божи”, 

когото разбираме под названието „Христос”, „е божествената природа и е Бог”. А 

човешката природа не може да се изкаже абстрактно за самия Христос: ами само 

конкретно, доколкото именно се обозначава в носителя. Защото не може да се твърди 

истинно, че „Христос е човешката природа”, тъй като човешката природа не е 

естествено да бъде изказвана за своя носител: казваме обаче, че „Христос е човек”, 

също както и че „Христос е Бог”. А „Бог” означава „имащ божествеността”, както 

„човек” – „имащ човековостта”. Само че притежаването на човековостта се обозначава 
                                                
4 Aristoteles, Phys., III 3, 202a18. 
5 De duabus naturis, 4. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХVІІ. За единството на Христа по битие 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

по един начин чрез името „човек”, а по друг – чрез името „Иисус” или „Петър”. Защото 

названието „човек” обозначава притежаващия човековостта неразличимо: също както и 

названието „Бог” обозначава притежаващия божествеността неразличимо. Докато 

името „Петър” или „Иисус” обозначава притежаващия човековостта, само че 

различимо с оглед определени индивидуални свойства: също както и името „Син 

Божи” обозначава притежаващия божествеността в определено личностно свойство. 

  Двойното число в Христа се полага по отношение на двете природи. Ето защо, 

ако двете природи се изказваха абстрактно за Христа, би се оказало, че Христос е две 

неща. Само че двете природи се изказват за Христа единствено като обозначени в 

носителя, така че „едно” или „две” е редно да се изказва за Христа на основание на 

носителя. Някои са полагали в Христа два носителя, но едно лице: което според 

тяхното мнение изглежда да представлява някакъв завършен краен носител. И тъй като 

полагали в Христа два носителя, те твърдели, че Христос е „две неща” в среден род; а 

тъй като полагали едно лице, заявявали, че Христос е „един” в мъжки род: понеже 

средният род обозначава нещо недооформено и незавършено: а мъжкият – нещо 

оформено и съвършено. Несторианите пък, които полагат две лица в Христа, твърдели, 

че Христос не само е „две неща” в среден род, ами и „двама” в мъжки род. А тъй като 

според нас в Христа има едно лице и един носител, както се вижда от казаното по-горе, 

следва да заявим, че Христос е не само един в мъжки род, но е и едно нещо в среден 

род. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че думите на Августин 

следва да се разбират така, щото „едната и другата” да бъдат отнесени не към 

предиката, та все едно той казва: „Христос е едната и другата”; ами към субекта. В 

такъв случай „едната и другата” се полага не като за двата носителя, ами като за двете 

названия, обозначаващи конкретно двете природи. Защото аз мога да кажа, че „едното 

и другото”, сир еч Бо г и чо векът, „е Бо г зар ади пр иемащия Бо г”: и че „едното и 

другото”, сиреч Бог и човекът, „е човек заради приетия човек”. 

 На второто трябва да се отговори, че когато се каже: „Христос е едно и друго”, 

изразът следва да бъде разбиран в смисъл: „имащ една и друга природа”. По този 

именно начин го пояснява Августин в книгата си против Фелициан6

                                                
6 Cf. Vigilius Tapsensis, De unit. Trin., 14. 

, където най-напред 

казва: „В посредника между Бог и човеците едно е Божият Син, друго е Синът 
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Човешки”, след което добавя: „Казвам „друго”, за да отлича субстанциите, а не „друг”, 

тъй като личността е една.” И Григорий от Назианс отбелязва в писмото си до 

Хелидоний7

 На третото следва да се отговори, че не е вярно, щото „Христос е само човек”, 

тъй като това твърдение изключва не друг носител, ами другата природа: понеже 

поставените в предиката термини се схващат формално. Ако обаче се добави нещо, 

така че да го притегли към носителя, изразът „Христос е само това, което е човек” ще е 

истинен. Оттук, разбира се, не следва, че е „нещо друго освен човек”: понеже „друго” е 

съотносимо с оглед различеността на субстанциите, така че собствено се отнася до 

носителя, както и всички съотносими определения, съставящи отношението по лице. 

От горното следва обаче: „Следователно има друга природа.” 

: „Ако трябва да обобщим, едно и друго са нещата, от които е Спасителят: 

защото не е едно и също невидимото и видимото, извънвременното и подвластното на 

времето. Но той не е един и друг: пази, Боже! Защото двете са едно.” 

 На четвъртото трябва да се отвърне, че когато се каже: „Христос е нещо, 

каквото е и Отец”, „нещо” се отнася до божествената природа, която и абстрактно се 

изказва за Отца и Сина. А когато се каже: „Христос е нещо, каквото не е Отец”, „нещо” 

се отнася не до човешката природа като обозначена абстрактно, ами като обозначена 

конкретно; не с оглед на отделния носител, ами на неразличения; доколкото именно той 

е подставен под природата, а не под индивидуалните свойства. Откъдето не следва, че 

Христос е „едно и друго” или „две неща”: понеже носителят на човешката природа в 

Христа, сиреч лицето на Божия Син, не прибавя число към божествената природа, 

която се изказва за Отца и Сина. 

 На петото трябва да се отговори, че в тайната на божествената Троица 

божествената природа се изказва абстрактно за трите лица: поради което може да се 

каже просто, че „трите лица са едно нещо”. А в тайната на въплъщението двете 

природи не се изказват абстрактно за Христа: поради което и не може да се каже 

просто, че „Христос е две неща”. 

 На шестото трябва да се отговори, че „две” означава имащо двойственост, но 

не в нещо друго, а в самото това, за което се изказват двете. А изказването е за 

носителя: който е назован с името „Христос”. Та макар Христос да има двойственост на 

природите, доколкото не е двойствен като носител, не може да се каже, че той е две 

неща. 

                                                
7 Ер. 101. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХVІІ. За единството на Христа по битие 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

 На седмото пък следва да се отвърне, че „различното” предполага различие на 

акциденциите: поради което въпросното акцидентално различие е достатъчно, за да 

наречем дадено нещо просто „различно”. А „друго” предполага различеност на 

субстанцията. Субстанция обаче се нарича не само природата, ами и носителят: както е 

казано в пета книга на „Метафизика”.8

 

 Ето защо различеността на природата не е 

достатъчна, за да наречем дадено нещо друго, ако не се прибави и различеността на 

носителя. Ако я няма последната различеност, различеността на природата прави 

въпросното нещо друго само в някакво отношение, именно по природа. 

 

Раздел 2. Дали в Христа има само едно битие9

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа има не само едно 

битие, ами две. 

 1. Наистина, в трета книга10

 2. Освен това битието на Божия Син е самата божествена природа и то е вечно. 

А битието на човека Христос не е божествената природа, ами е нещо временно. 

Следователно в Христа няма едно само битие. 

 Дамаскин казва, че онова, което е следствие от 

природата в Христа, се удвоява. А битието е следствие от природата: понеже битието е 

от формата. Следователно в Христа има две бития. 

 3. Освен това в Троицата, ако и да има три лица, има само едно битие поради 

единството на природата. А в Христа има две природи, макар личността да е една. 

Следователно в Христа има не само едно битие, ами две. 

 4. Освен това в Христа душата придава някакво битие на тялото: понеже е 

негова форма. Но не придава божествено битие: понеже то е нетварно. Следователно в 

Христа има друго битие, освен божественото. Така че в него няма само едно битие. 

 

 Противно на това е обаче, дето всяко нещо, което се нарича съществуващо, се 

нарича и едно: понеже едното и съществуващото са взаимозаменими. Значи, ако в 

Христа имаше две, а не само едно битие, Христос би бил две неща, а не само едно. 

 
                                                
8 Aristoteles, Metaphys., V 8, 1017b23; Thomas Aquinas, lect.10. 
9 Cf. Sent., III d.4 q.1 a.2; d.6 q.2 a.2; d.14 a.1; d.18 a.1 ad 3; Quodl., IX q.2 a.2; De unione Verbi, a.1 ad 10; a.4; 
Compend. theol., 212. 
10 De fide orth., III 13. 15. 
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 Отговарям с думите, че щом в Христа има две природи и една ипостаса, то 

нещата, които в Христа се отнасят към природата, непременно са две, а това, което се 

отнася към ипостасата, е само едно. Битието обаче се отнася и към ипостасата, и към 

природата: към ипостасата като към това, което има битие; към природата като към 

онова, благодарение на което дадено нещо има битие; защото природата се обозначава 

като форма, която се нарича съществуваща, понеже благодарение на нея нещо 

съществува, както бялото е такова благодарение на белотата и човек е такъв 

благодарение на човековостта. Трябва да се отбележи обаче, че ако някоя форма или 

природа не се отнася към личностното битие на субсистиращата ипостаса, това битие 

се нарича битие на въпросното лице не безусловно, ами в някакво отношение: както да 

бъде бял се отнася към битието на Сократ не доколкото той е Сократ, ами доколкото е 

бял. Такова битие няма пречка да бъде умножавано в една ипостаса или личност: 

понеже едно е битието, благодарение на което Сократ е бял, а друго е това, 

благодарение на което Сократ е музикален. Но онова битие, което се отнася до самата 

ипостаса или личност сама по себе си, е невъзможно да бъде умножено в едната 

ипостаса или личност: понеже не е възможно битието на една вещ да не е едно. 

 Така че, ако човешката природа се присъвкупяваше към Сина Божи не 

ипостасно или личностно, ами акцидентално, както смятат някои, в Христа би трябвало 

да приемем две бития: едно, доколкото е Бог; друго, доколкото е човек. Както в Сократ 

едно е битието му като бял, а друго – като човек: понеже да бъде бял не принадлежи 

към самото личностно битие на Сократ. А да бъде с глава, да бъде телесен и да бъде 

одушевен, всичко това принадлежи към едната личност на Сократ: поради което всички 

тези неща образуват само едно битие в Сократ. И ако се случи след конституирането на 

личността на Сократ да се прибавят ръце, крака или очи, както се случва понякога със 

слепородения, това няма да придаде друго битие на Сократ, ами само ще се установи 

друго отношение спрямо тях: понеже битието ще бъде отнесено не само към нещата, 

които е притежавал преди, ами и към тези, които са се прибавили по-сетне. 

 Ето защо, щом човешката природа е свързана с Божия Син ипостасно или 

личностно, както беше казано по-горе, а не акцидентално, човешката природа не е 

прибавила ново личностно битие, ами само ново отношение на отнапред наличното 

личностно битие спрямо човешката природа: така че въпросната личност вече е 

наричана субсистираща не само с оглед на божествената, ами и на човешката природа. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че битието е следствие от 

природата не като притежаваща битие, ами като онова, благодарение на което дадено 

нещо съществува: докато от личността или ипостасата е следствие тъкмо като 

притежаваща битие. Затова битието удържа по-скоро единството си съобразно 

единството на ипостасата, нежели двойствеността си съобразно двойствеността на 

природата. 

 На второто тр ябва да се отго вор и, че вечно то битие на Бо жия Син, което е 

божествената природа, става битие на човека, доколкото човешката природа се приема 

от Сина Божи в единството на лицето. 

 На третото трябва да се отговори, че – както беше отбелязано в първата част 

на това съчинение – божественото лице е тъждествено с природата, поради което в 

божествените лица няма друго личностно битие, освен това на природата: и затова 

трите лица имат само едно битие. Те биха имали три бития, ако в тях едно би било 

личностното битие, а друго – битието на природата. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че в Христа душата придава битие на 

тялото, доколкото го прави одушевено: което означава, че тя допълва неговата природа 

и вид. Ако обаче мислим усъвършенствуваното от душата тяло без ипостасата, която 

съдържа и двете, съставното от душа и тяло, което назоваваме с думата „човековост”, 

обозначава не нещо, което е, ами нещо, благодарение на което то е. Затова самото 

битие е на субсистиращата личност, доколкото е отнесено към такава тъкмо природа: а 

душата е именно заради въпросното отношение, доколкото придава завършеност на 

човешката природа, оформяйки тялото. 
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