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ДЕВЕТНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТОВОТО ДЕЙСТВИЕ 
 

 Следва да разгледаме единството на Христовото действие. 

 Относно него се пита за четири неща: 

 Първо, дали в Христа има едно действие на божествеността и човековостта или 

действията са много. 

 Второ, дали в Христа има много действия съобразно човешката му природа. 

 Трето, дали Христос е заслужил нещо за себе си с човешкото си действие. 

 Четвърто, дали с него е заслужил нещо за нас. 

 

 

Раздел 1. Дали в Христа има само едно действие на божествеността 

и човековостта1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че в Христа има само едно действие на 

божествеността и човековостта. 

 1. Наистина, във втора глава на „За божествените имена”2

 2. Освен това едно само е действието на основното действуващо и на 

инструмента. А човешката природа в Христа е била инструмент на божествената, както 

беше отбелязано по-горе. Следователно едно е действието на божествената и 

човешката природа в Христа. 

 Дионисий казва: 

„Преблагодетелното деяния Божие спрямо нас се отличава по това, дето 

свръхсъщностното Слово е изцяло и наистина станало плът и върши, а и изтърпява 

всяко подобаващо нему човешко и божествено действие”; при което говори за едно 

човешко и божествено действие, наричано на гръцки „теандрика”, което на латински 

означава „Богомъжко”. Оказва се, следователно, че в Христа има едно съставно 

действие. 

 3. Освен това, щом в Христа има две природи в една ипостаса или лице, по 

необходимост едно ще е и онова, което се отнася към ипостасата или лицето. Но 

                                                
1 Cf. Sent., III d.18 a.1; De verit., q.20 a.1 ad 2; C. Gent., IV 36; De unitate Verbi, a.1 ad 16; a.5; Compend. 
theol., 212. 
2 De div. nom., II 6; Thomas Aquinas, lect.3. 
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действието се отнася към ипостасата или лицето: защото няма действие без 

субсистиращ носител; поради което и според Философа3

 4. Освен това на субсистиращата ипостаса е присъщо както да е, така и да 

действува. Но поради единството на ипостасата в Христа има едно битие, както беше 

казано по-горе. Следователно пак поради въпросното единство в Христа има и едно 

действие. 

 действуват отделните неща. 

Следователно в Христа има едно и също действие на божествеността и човековостта. 

 5. Освен това там, където е сторено едно и също, действието е едно. Ала едно и 

също е стореното от божествеността и човековостта: например излекуването на 

прокажения и възкресяването на мъртвия (Мат., 8:3, 9:25; Лука, 7:14 сл.; Иоан, 11:43 

сл.). Следователно, както изглежда, в Христа има само едно действие на 

божествеността и човековостта. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий във втората книга на 

посланието му до император Грациан4

 

: „Как така ще е едно и също действието на 

различното по сила? Нима по-малкото може да стори толкова, колкото по-голямото? 

Или едно може да е действието там, където субстанцията е различна?” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, еретиците, които приемат 

една воля в Хр иста, полагат в него и едно действие. И за да бъде разбр ано по-добре 

погрешното им мнение, нека отбележим, че там, където има много подредени едно 

спрямо друго действуващи начала, по-низшето е задвижвано от по-висшето: както в 

човека тялото е задвижвано от душата, а по-низшите душевни сили – от разума. Така че 

действията и движенията на по-низшето начало са по-скоро предизвикани, отколкото 

да са действия: а действие в собствения смисъл на думата е онова, което се отнася до 

висшето начало. Така например в човека ходенето с крака и опипването с ръце са 

предизвикани човешки действия, едното от които душата извършва чрез краката, а 

другото чрез ръцете: и тъй като все душата е тази, която действува чрез едните и 

другите, от гледна точка на самото действуващо, което е първото движещо начало, има 

едно неразличимо действие; а различието е установимо едва откъм предизвиканите 

действия. Но както в обикновения човек тялото бива задвижвано от душата, а 

сетивното влечение – от разумното, така в нашия Господ Иисус Христос човешката 
                                                
3 Aristoteles, Metaphys., I 1, 981a16; Thomas Aquinas, lect.1. 
4 De fide, II 8. 
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природа бива задвижвана и направлявана от божествената. Тъкмо поради това и онези 

люде твърдели, че едно и неразличимо е действието от гледна точка на самата 

действуваща божественост, ала има различни предизвикани действия, доколкото 

именно божествеността на Христа вършела едни неща сама по себе си, например 

„държеше всичко в мощното Си слово” (Евр., 1:3); а други чрез човешката природа, 

например бродела телесно. Затова в документите на шестия събор5

 Ала тук тези люде се заблуждават. Понеже действието на задвижваното от друго 

е двойно: едно, което има съобразно собствената си форма; и друго, което има като 

задвижвано от нещо друго. Така действието на секирата съобразно собствената й форма 

е сеченето: като задвижвана от дървосекача обаче действието й е издялването на 

скамейка. Така че действието на дадена вещ съобразно собствената й форма е 

собствено присъщо на въпросната вещ и то се отнася към задвижващия единствено 

доколкото той се възползува от въпросната вещ за собственото си действие: така 

сгряването е собственото действие на огъня; не обаче и на ковача, освен доколкото той 

прибягва до огъня за нагряването на желязото. А действието на вещта единствено 

доколкото тя бива задвижвана от нещо друго, не се различава от действието на самото 

задвижващо: както дялането на скамейка не е действие на секирата, отделено от това на 

дърводелеца. Ето защо там, където движещото и задвижваното имат различни форми 

или действуващи сили, собственото действие на задвижващото и това на задвижваното 

са непременно различни: при все че задвижваното е причастно на действието на 

движещото и така двете действуват съвместно. 

 са приведени 

думите на еретика Север, който твърдял следното: „Сторените и вършените от единия 

Христос неща са много различни. Наистина, едни от тях са божествени, други са 

човешки. Така телесното ходене по земята е очевидно човешко: а това, дето на сакати и 

неспособни да се движат люде било дарено да го сторват, е Божие дело. Ала едното, 

именно въплътеното Слово, е вършело и едното, и другото: като при това едното не е 

присъщо на едната, а другото – на другата природа. И това, дето са вършени две 

действия, не ни дава основание да говорим за две действуващи природи или форми.” 

 И така, човешката природа в Христа има собствена форма и сила, чрез която 

действува, а същото важи и за божествената. Затова и човешката природа има 

собствено действие, различно от действието на божествената природа, и обратното. 

При все това божествената природа се ползува от действието на човешката като от 

                                                
5  Има се предвид Шестият Константинополски събор. – Cf. act.10. 
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действие на свой инструмент: а също човешката природа е причастна на действието на 

божествената така, както инструментът е причастен на действието на основното 

действуващо. Това именно твърди и папа Лъв в писмото си до Флавиан6

 Ако в Христа имаше само едно действие на божествеността и човековостта, би 

трябвало да заявим или че човешката природа няма собствена форма и сила (това, 

разбира се, е невъзможно да бъде казано за божествената), от което би следвало, че в 

Христа има само божествено действие: или пък да кажем, че от божествената и 

човешката сила в Христа се е образувала само една сила. Нито едното, нито другото 

обаче е възможно: понеже чрез първото допускане ще излезе, че човешката природа в 

Христа е несъвършена; а чрез второто ще се смесят природите. 

: „Всяка от 

двете природи”, сиреч божествената и човешката в Христа, „върши своето съвместно с 

другата: Словото върши присъщото на Словото, плътта подсигурява присъщото на 

плътта.” 

 Ето защо в документите на шестия събор7

 

 това мнение е осъдено със следното 

постановление: „В Господа Иисуса Христа, истинния наш Бог, възславяме две 

неделими, незаменими едно с друго, несмесени и неотлъчни едно от друго природни 

действия”, именно божественото и човешкото. 

 И тъй, на първото възражение тр ябва да се отго вор и, че Дио нисий полага в 

Христа „теандрическото”, сиреч „божествено-мъжкото” или „божествено-човешкото” 

действие не като смесва действията или силите на двете природи, ами имайки предвид, 

че божественото действие на Христа се ползува от човешкото му действие, а 

последното на свой ред е причастно на силата на божественото. Ето защо според 

собствените му думи в едно от писмата8

                                                
6 Ep. XXVIII 4. 

 „върху човека извършил присъщото на човека: 

показал как Дева зачева свръхестествено и как водата издържа тежестта на земните 

нозе”. Защото зачеването, както и ходенето е присъщо на човешката природа, ала в 

Христа и двете са станали по свръхестествен начин. По същия начин и божественото 

вършел по човешки: както когато излекувал прокажения, докосвайки го. Затова в 

същото писмо Дионисий добавя: „А когато Бог станал човек, сторил го чрез ново 

действие на Бога и човека.” Това, че той говори за две действия в Христа, такова на 

божествената и такова на човешката природа, става ясно от собствените му думи на 

7 Loc. cit., act.18. 
8 Ер. 4. 
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споменатото място във втора глава на „За божествените имена”, че „Отец и Светият 

Дух по никой начин не споделят с него онова”, което има отношение към човешкото му 

действие: „освен, както би се изразил някой, съгласно преблагосклонната и милосърдна 

тяхна воля”, доколкото именно Отец и Светият Дух милосърдно пожелали Христос да 

действува и страда по човешки. Но сетне добавя: „а когато станал като нас, бидейки все 

пак Бог и Слово Божие, той вършел и цялото върховно и неизречимо Божие действие”. 

Така става ясно, че едно е човешкото му действие, което Отец и Светият Дух не 

споделят, освен чрез милосърдието си; а друго е действието му като Слово Божие, 

което е споделено от Отец и Светия Дух. 

 На второто следва да се отговори, че инструмент се нарича онова, което бива 

задвижвано от основното действуващо: което обаче освен това може да има и 

собствено действие съобразно формата си, както беше казано за огъня. Така действието 

на инструмента като инструмент не е различно от това на основното действуващо: ала 

инструментът може да има и свое действие, доколкото е някаква вещ. Така че 

действието на човешката природа в Христа, доколкото тя е инструмент на 

божествеността, не е различно от действието на самата божественост: защото 

човековостта на Христа и божествеността му не спасяват с различно спасение. Ала 

човешката природа в Христа, именно доколкото е някаква природа, извършва и 

собствено действие освен божественото, както беше казано. 

 На третото трябва да се отвърне, че действува субсистиращата ипостаса, ала 

съобразно формата и природата, от която действието получава вида си. Ето защо 

съобразно различието между формите или природите има различни видове действия: а 

на единството на ипостасата се дължи единството по число, що се отнася до действието 

на вида. Така огънят има две различни по вид действия, именно да осветява и стопля, 

съобразно различието между светлината и топлината: и все пак осветяването от 

осветяващия наведнъж огън е едно по число. По същия начин в Христа трябва да има 

две различни по вида си действия съобразно двете му природи: но всяко вършено 

наведнъж действие от Христа е едно по число , напр имер  едно е ходенето и едно е 

изцеряването. 

 На четвъртото трябва да се отговори, че битието и действието е присъщо на 

лицето от природата, ала има известна разлика. Битието принадлежи на самата 

устроеност на лицето, и тъкмо поради това има смисъла на негово определение. Затова 

единството на лицето изисква единство на завършеното и личностно битие. А 
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действието е някакво проявление на лицето съобразно формата или природата. Ето 

защо множествеността на действията не е несъпоставима с личностното единство. 

 На петото пък следва да се отвърне, че различно е предизвиканото от 

божественото действие в Христа и от човешкото такова: предизвикано от божественото 

действие е изцерението на прокажения, а предизвикано от човешката природа е 

докосването до него. А двете действия съвпадат в едно, доколкото едната природа 

действува съвместно с другата, както беше казано. 

 

 

Раздел 2. Дали в Христа има много човешки действия 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа има много човешки 

действия. 

 1. Наистина, като човек Христос споделя с растенията хранителната природа, с 

животните – сетивната, а с ангелите – разумната, както и останалите люде. Ала едно е 

действието на растението като растение, а друго е това на животното като животно. 

Следователно като човек Христос има много действия. 

 2. Освен това способностите и предразположенията се различават съобразно 

действията. А в душата на Христа е имало различни способности и предразположения. 

Значи и различни действия. 

 3. Освен това инструментите трябва да съответствуват на действията. Но 

човешкото тяло разполага с различни по формата си членове. Значи и пригодени за 

различни действия. Следователно в Христа съобразно човешката му природа има 

различни действия. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга9

 

: „Действието 

следва природата.” А в Христа има само една човешка природа. Следователно в него е 

имало само едно човешко действие. 

 Отговарям с думите, че доколкото човекът е това, което е, съобразно разума си, 

безусловно човешко се нарича онова действие, което произлиза от разума чрез волята, 

представляваща разумно влечение. Ако в човека е налично действие, което не 

                                                
9 De fide orth., III 15 sq. – cf. ibid., II 23. 
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произлиза от разума и волята, то не е безусловно човешко, ами подобава на човека с 

оглед някоя част от човешката природа: понякога с оглед на самата природа на 

телесния елемент, както да тегне надолу; понякога с оглед силата на растителната 

душа, както да се храни и расте; понякога с оглед на сетивната част, както да вижда и 

чува, да си представя и да си припомня, да пожелава и да се гневи. Между въпросните 

действия има разлика. Защото действията на сетивната душа са в някакъв смисъл 

подчинени на разума: поради което са в някаква степен разумни и човешки, доколкото 

му се подчиняват, както се вижда от думите на Философа в първа книга на „Етика”.10

 По-горе обаче беше отбелязано, че когато по-низшето действуващо действува 

чрез собствената си форма, това му действие се отличава от действието на по-висшето: 

а когато действува единствено доколкото бива задвижвано от по-висшето, действието 

на по-висшето и това на по-низшето действуващо е едно и също. Така във всеки 

обикновен човек действието на елементите и на растителната душа е различно от това 

на волята, което е собствено човешко. Същото важи и за сетивната душа, когато не 

бива задвижвана от разума: когато обаче бива задвижвана от него, действието на 

сетивната и това на разумната част е едно и също. Ако обаче имаме предвид самото 

действено начало, каквото е разумът или волята, действието на разумната душа е едно: 

а различието се получава с оглед различеността между обектите; което различие някои 

предпочитат да нарекат различие между вършените неща, а не между действията, 

съдейки за единството на действието именно откъм действеното начало; защото сега се 

питаме тъкмо за единството или множествеността на действията в Христа. 

 А 

действията, които следват растителната душа и природата на съставеното от 

елементите тяло, не се подчиняват на разума: поради което по никой начин не са 

безусловно разумни и човешки, ами са такива единствено с оглед някоя част на 

човешката природа. 

 Така във всеки обикновен човек има само едно действие, което се нарича 

човешко в собствения смисъл на думата: а освен него в обикновения човек има и други 

действия, които не са собствено човешки, както беше казано. Само че в човека Иисус 

Христос не е имало движение на сетивната част, което да не е било насочвано от 

разума. Дори естествените и телесни негови действия в някакъв смисъл са били 

свързани с волята му, доколкото волята му е била „плътта да върши и претърпява 

                                                
10 Aristoteles, Ethic., I 13, 1102b30; Thomas Aquinas, lect.20. 
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онова, което й е собствено присъщо”, както беше казано по-горе. Ето защо в Христа 

има едно действие в по-голяма степен, нежели в който и да е друг човек. 

 

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

сетивната и хранителната част не е собствено човешко, както беше казано. При все това 

в Христа тези действия са били по-човешки, нежели в останалите люде. 

 На второто трябва да се отговори, че способностите и предразположенията се 

различават с оглед на обектите: поради което различеността между действията отговаря 

на различните способности и предразположения, както и на различните обекти. Само че 

ние се стремим да изключим от човековостта на Христа не тази различеност и не 

различеността във времето: ами единствено онази, която е съобразно първото 

действено начало, както беше казано.11

 

 

 

Раздел 3. Дали с човешкото си действие Христос е можел да заслужи 

нещо за себе си12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че с човешкото си действие 

Христос не е можел да заслужи нещо за себе си. 

 1. Наистина, Христос и преди смъртта си е бил съзерцател, какъвто е и сега. Ала 

това не се заслужава: защото боголюбието на съзерцателя се отнася към наградата на 

блаженството, понеже благодарение на него се наслаждаваме Богу; поради което и не е 

основание за заслуга, доколкото заслугата не е същото като наградата. Следователно 

преди страданието си Христос не е придобил заслуга: както не придобива такава и сега. 

 2 . Освен то ва нико й не пр идобива по заслуга нещо , което му е дължимо . А 

Христос наследява вечното царство вследствие на това, дето е по природа Син Божи; 

докато останалите люде го заслужават чрез добрите си дела. Следователно Христос, 

който изначално е Син Божи, не е могъл да придобие нищо за себе си по заслуга. 

 3. Освен това притежаващият основното не придобива собствено по заслуга 

онова, което следва от притежаваното. А Христос е имал душевната слава, от която по 

общия ред следва телесната такава, както отбелязва Августин в писмото си до 

                                                
11 Отговор на третото възражение не е даден. Някои по-късни ръкописи добавят традиционното: „Оттук 
следва и отговорът на третото възражение.” 
12 Cf. Sent., III d.18 a.2 sqq.; De verit., q.29 a.6; Compend. theol., 231.  
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Диоскор13

 4. Освен това проявлението на Христовото превъзходство е благо не за самия 

Христос, ами за онези, които го познават: поради което и на възлюбилите Христа се 

обещава като награда той да им се яви, съгласно реченото у Иоана, 14:21: „Който Ме 

люби, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя Сам.” 

Следователно Христос не  е заслужил проявеността на собствената си издигнатост. 

: в Христа обаче станало тъй, че славата на душата не се разпростряла към 

тялото. Следователно Христос не е заслужил телесна слава. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до филипяните, 

2 :8  сл.: „Стана послушен дори до смърт. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде 

име, което е по-горе от всяко име.” Следователно с послушание той е заслужил 

въздигането си: така че е придобил нещо по заслуга. 

 

 Отговарям с думите, че притежаването на благо от само себе си е по-

благородно от придобиването му от нещо друго: понеже „причината сама по себе си е 

по-могъща от тази, която е от друго”, както е казано в oсма книга на „Физика”.14

 Тъй като обаче всяко съвършенство и благородство следва да бъде приписано на 

Христа, излиза, че той притежава по заслуга всичко, което и останалите придобиват по 

заслуга, с изключение на онова, лишеността от което би накърнила повече 

достойнството и съвършенството на Христа, нежели да увеличи заслугата. Затова той 

не е заслужил нито благодат, нито знание, нито душевно блаженство, нито 

божественост: понеже ако се заслужава онова, което все още нямаме, би трябвало 

Христос някога да е бил лишен от тях; а тяхната липса по-скоро приумалява 

достойнството на Христа, нежели да увеличава заслугата. А телесната слава на свой 

 Ала 

казваме, че човек притежава нещо от себе си, когато в някакъв смисъл е негова 

причина. А първа причина за всички наши блага като техен създател е Бог: така че 

никое творение не притежава някакво благо от себе си, съгласно реченото в Първото 

послание до коринтяните, 4:7: „Какво имаш, което да не си получил?” Възможно е 

обаче човек да е вторична причина за притежаваното от него благо: доколкото именно 

съдействува за това Богу. Така онзи, който притежава нещо по собствена заслуга, го 

притежава в някакъв смисъл от себе си. Затова по-благородно е притежаваното по 

заслуга, нежели притежаваното без заслуга. 

                                                
13 Ep. CXVIII 3. 
14 Aristoteles, Phys., VIII 5, 257a30; Thomas Aquinas, lect.9. 
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ред, както и подобното ней, е по-малко от достойнството на заслугата, което се отнася 

към добродетелта на боголюбието. Затова трябва да кажем, че Христос е притежавал 

именно по заслуга телесната слава и всичко, отнасящо се към външното му 

превъзходство, като въздигането, почитанието и други подобни. Така става ясно, че той 

е можел да заслужи нещо за себе си. 

 

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

е действие на боголюбието, се отнася към душевната слава, която Христос не е 

заслужил. Така че, ако е заслужил нещо по боголюбие, от това не следва, че заслугата и 

наградата са едно и също. При все това по благодат той е заслужил нещо не в 

качеството си на съзерцател, ами на пътник: понеже той самия е бил едновременно 

пътник и съзерцател, както беше установено по-горе. Та доколкото сега не е пътник, 

той не е в положението на заслужил нещо. 

 На второто трябва да се отговори, че доколкото е Бог и Син Божи по природа, 

на Христа е дължима божествената слава и господството над всичко като пръв и 

върховен Господ. Но не по-малко му е дължима слава и като на блажен човек: а нея той 

е трябвало да притежава в едно отношение без заслуга, а в друго – със заслуга, както 

става ясно от казаното по-горе. 

 На третото трябва да се отговори, че разпростирането на славата от душата 

към тялото става по божествено разпореждане съобразно съответните човешки заслуги: 

та както човек придобива заслуга чрез осъществено в тялото духовно действие, така да 

бъде възнаграден чрез душевна слава, разпростираща се към тялото. Затова заслугата се 

отнася не само до душевната, ами и до телесната слава: съгласно реченото в 

Посланието до римляните, 8:11: „Ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия 

във вас Негов Дух.” Така че това може да бъде отнесено и към Христовата заслуга. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че проявеността на Христовото 

превъзходство е и негово благо съобразно битието, като каквото го познават 

останалите: макар че основно е благо за познаващите го съобразно битието, което имат 

в себе си. А самото това е свързано с Христа, доколкото те са негови членове. 
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Раздел 4. Дали Христос е можел да заслужи нещо за другите15

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е можел да 

заслужи нещо за другите. 

 1. Наистина, у Иезекиила, 18:20, е речено: „Душа, която съгрешава, ще умре.” 

Значи пак на същото основание душа, която придобива заслуга, ще бъде възнаградена. 

Следователно не е възможно Христос да е заслужил нещо за другите. 

 2. Освен това „от Неговата пълнота всички ние приехме”, както е речено у 

Иоана, 1:16. Но другите люде, имащи Христовата благодат, не могат да заслужат нищо 

за останалите: понеже у Иезекиила, 14:20, е речено: „Ной, Даниил и Иов не биха 

спасили ни синове, ни дъщери; със своята праведност те биха спасили само 

собствените си души.” Следователно и Христос не е можел да заслужи нещо за нас. 

 3. Освен това „заплата” на заслужилия я „се вменява не по милост, а по дълг”, 

както е речено в Посланието до римляните, 4:4. Следователно, ако Христос е заслужил 

спасението ни, би се оказало, че спасението ни не е по Божия благодат, ами по 

справедливост: и че Бог постъпва несправедливо спрямо онези, които не спасява, тъй 

като заслугата на Христа се разпростира над всички. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до римляните, 5:18: „Както 

чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата 

на Едного дойде на всички човеци оправдаване за живот.” Но прегрешението на Адам 

води до осъждането на останалите. Следователно в още по-голяма степен Христовата 

заслуга се разпростира върху тях. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, в Христа е имало благодат 

не само като във всеки отделен човек, ами и като в глава на цялата Църква, с която 

всички се съединяват така, както членовете с главата, така че по тайнствен начин да се 

образува една личност. Тъкмо поради това заслугата на Христа се разпростира към 

останалите, доколкото те са негови членове: също както в човека действието на главата 

се отнася в някакъв смисъл към всички членове, доколкото тя усеща не само за себе си, 

ами и за всички тях. 

 
                                                
15 Cf. S. th., I-II q.114 a.6; III q.48 a.1; Sent., II d.20 q.2 a.3 ad 3; III d.18 a.6; De verit., q.29 a.7; Compend. 
theol., 231. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че грехът на отделната 

личност наврежда само на нея. Ала грехът на Адама, поставен от Бога начело на цялата 

природа, се предава по плът. По същия начин и заслугата на Христа, който е поставен 

от Бога като глава на всички човеци с оглед на благодатта, се разпростира към всички 

негови членове. 

 На второто трябва да се отговори, че останалите люде приемат от пълнотата на 

Христа не извора на благодатта, ами някаква частична благодат. Затова не всички люде 

непременно придобиват заслуга за другите, както това прави Христос. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както грехът на Адам се предава към 

останалите чрез плътското раждане, така заслугата на Христа се предава към тях 

единствено чрез духовното възраждане, което става при кръщението и чрез което се 

въплътяваме в Христа, съгласно реченото в Посланието до галатяните, 3:27: „Всички, 

които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте.” Тъкмо по благодат на човеците е 

предоставено да се възродят в Христа. Така че спасението на човеците е по благодат. 
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