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ДВАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ХРИСТОВОТО ПОДЧИНЕНИЕ НА ОТЦА 
 

 Сега идва ред да разгледаме нещата, подобаващи на Христа в съотнесеността му 

с Отца. Едни от тях се изказват за него съобразно отнесеността му към Отца: например 

това, че му е подчинен; че му се молил; че му свещенослужил. Други се изказват или 

могат да бъдат изказани съобразно отнесеността на Отца към него: например това, че 

Отец го осиновил; и че го предопределил. Най-напред, следователно, трябва да 

разгледаме Христовото подчинение на Отца; сетне молитвата му; на трето място 

свещенослужението му; на четвърто място дали му подхожда осиновяването; на пето 

предопределянето му. 

 Относно първото се задават два въпроса: 

 Първо, Дали Христос е подчинен на Отца. 

 Второ, дали е подчинен на самия себе си. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е подчинен на Отца1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не бива да бъде наричан подчинен на 

Отца. 

 1. Наистина, всяко нещо, което е подчинено на Бога Отца, е творение: понеже, 

както е казано в книгата „За църковните учения”2

 2. Освен това подчинено на Бога се нарича онова, което му служи. Но на 

човешката природа на Христа не може да бъде приписано служене: защото в трета 

книга

, „в Троицата нищо не е слугинско 

или подчинено”. Ала Христос не може да бъде наречен безусловно творение: както 

беше казано по-горе. Следователно не може да се каже безусловно и че Христос е 

подчинен на Бога Отца. 

3

                                                
1 Cf. S. th., I q.42 a.4 ad 1; Sent., III d.11 a.1 ad 2; In I Cor., XV lect.3. 

 Дамаскин казва: „Редно е да се знае, че не можем да я назовем слугиня”, сиреч 

човешката природа на Христа. „Защото названията слугинство и господство не са 

определения на природата, ами на отношението, каквито са и отцовството и 

2 Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 4. 
3 De fide orth., III 21. 
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синовството.” Следователно съобразно човешката си природа Христос не е подчинен 

на Бога Отца. 

 3. Освен това в Първото послание до коринтяните, 15:28, е речено: „Когато Му 

бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на Оногова, Който Му бе 

всичко подчинил.” Само че, както е казано в Посланието до евреите, 2:8, „сега още не 

виждаме да му е всичко покорено”. Следователно той все още не е подчинен на Отца, 

който му подчинява всичко. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 14:28: „Моят Отец е по-голям от 

Мене.” И Августин отбелязва в първа книга на „За Троицата”4

 

: „Не без основания 

Писанието твърди и двете: че Синът е р авен на Отца; и че Отец е по-голям от Сина. 

Защото едното се схваща с оглед формата Божия, а другото – с оглед тази на слугата, и 

то без двете да бъдат смесвани. Но по-малкият е подчинен на по-големия. 

Следователно с оглед формата си на слуга Христос е подчинен на Отца.” 

 Отговарям с думите, че на притежаващото дадена природа подобават неща, 

които са собствено присъщи на въпросната природа. По самата си направа обаче 

човешката природа е подчинена Богу по три начина. Най-напред с оглед степента на 

благост: доколкото божествената природа е самата същност на благостта, както се 

вижда от думите на Дионисий в първа глава на „За божествените имена”5; докато 

тварната природа е донякъде причастна на божествената благост, бидейки подчинена 

на нейните лъчи. На второ място човешката природа е подчинена Богу с оглед Божията 

власт: доколкото именно човешката природа, както и всяка твар, е подчинена на 

божественото разпореждане. На трето място специално човешката природа се 

подчинява Богу чрез собствените си действия: доколкото именно по своя воля се 

повинува на неговите заповеди. И тъкмо тези три вида подчиненост спрямо Отца 

Христос изповядва за себе си. Първо, в реченото у Матея, 19:17: „Защо ме наричаш 

благ? Никой не е благ, освен един Бог.” Което Иероним6

                                                
4 De Trinitate, I 7. 

 пояснява в смисъл, че „понеже 

онзи го нарекъл добър учител, а не го признавал за Бог или за Син Божи, заявил, че 

светият човек в сравнение с Бога не е благ”. С което дал да се разбере, че той самият 

според човешката си природа не е достигнал степента на божествената благост. И тъй 

5 De div. nom., I 5; Thomas Aquinas, lect.3. 
6 In Mt., III. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХ. За Христовото подчинение на Отца 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

като „там, където не става дума за маса, по-голям означава по-добър”, както уточнява 

Августин в шеста книга на „За Троицата”7

 На второ място подчинението се приписва на Христа, доколкото всичко сторено 

от човека Христос е станало, както вярваме, по божествено разпореждане. Затова в 

четвърта глава на „За небесната иерархия”

, то поради това именно основание Отец е 

наречен „по-голям” от Христа съгласно човешката му природа. 

8

 Третото подчинение пък отнася до себе си у Иоана, 8:29, когато казва: „Аз 

върша винаги онова, което е Нему угодно.” Това е подчинението на послушанието. 

Поради което в Посланието до филипяните, 2 :8 , е казано, че „биде послушен дори до  

смърт”. 

 Дионисий казва, че „Христос се подчинява 

на наредбите на Бога Отца”. Това е подчинение на слугуването, доколкото всяка твар 

служи Богу (срв. Иудит, 16:14), бидейки подчинена на разпоредбата му: съгласно 

реченото в Премъдрост Соломонова, 16:24: „Тварите служат на Тебе, Твореца.” И в 

този смисъл в Посланието до филипяните, 2:7, е речено, че Божият Син „прие образ на 

раб”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че както Христос не бива 

да бъде мислен безусловно за творение, ами той е такова единствено с оглед на 

човешката си природа, все едно дали ще бъде или няма да бъде направено това 

допълнително уточнение, както беше казано по-горе; така той не бива да бъде мислен и 

като безусловно подчинен на Отца, ами е такъв единствено с оглед на човешката си 

природа, дори ако не бъде направено това допълнително уточнение. Все пак по-добре е 

то да бъде направено, за да се избегне заблуждението на Арий, който смятал Сина за 

по-малък от Отца. 

 На второто трябва да се отговори, че отношението между слугата и господаря 

се основава на действието и претърпяването на въздействие: доколкото именно слугата 

бива задвижван от господаря със заповеди. Действуваща обаче не е природата, ами 

личността: защото според Философа9

                                                
7 De Trinitate, VI 8. 

 „носители на действията са отделните неща”. При 

все това действието се приписва и на природата, доколкото тъкмо чрез нея действува 

личността или ипостасата. Ето защо, макар да не наричаме природата господарка или 

слугиня в собствения смисъл на думата, можем все пак да кажем буквално, че някоя 

8 Cael. hier., IV 4. 
9 Aristoteles, Metaphys., I 1, 981a16; Thomas Aquinas, lect.6. 
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ипостаса или личност е господарка или слугиня с оглед на една или друга природа. В 

този смисъл няма пречка Христос да бъде наречен подчинен на Отца или негов слуга с 

оглед на човешката му природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както отбелязва Августин в първа 

книга на „За Троицата”10

 

, „Христос ще предаде царството на Бога и Отца, когато 

докара праведните, над които властвува сега по вяра, дотам, та да виждат” именно 

общата същност на Отца и Сина. Тогава той ще е напълно подчинен на Отца, не само в 

себе си, ами и в своите членове, бидейки напълно причастен на божествената благост. 

Тогава и всички ще са му изцяло подчинени чрез крайната изпълненост на неговата 

воля за тях. Макар че и сега всички са му подчинени с оглед на властта му: съгласно 

реченото у Матея, 28:18: „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.” 

 

Раздел 2. Дали Христос е подчинен на самия себе си 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е подчинен на самия 

себе си. 

 1. Наистина, в приетото и от Ефеския събор синодално послание на Кирил11

 2. Освен това слугата се съотнася с господаря. Но няма отношение на едно нещо 

със самото себе си: поради което и Иларий отбелязва в „За Троицата”

 е 

казано: „Христос нито си е слуга, нито си е господар. Нелепо, по-скоро нечестиво е да 

се говорят и мислят такива неща.” Същото потвърждава и Дамаскин на споменатото 

място в трета книга, като заявява: „Бидейки нещо едно, Христос няма как да е слуга или 

господар на самия себе си.” Но Христос бива наричан слуга на Отца, доколкото му е 

подчинен. Следователно той не е подчинен на самия себе си. 

12

 3. Освен това, според Атанасий в „Символа”, както разумната душа и плътта са 

един човек, така Бог и човекът са единият Христос. Но това, дето тялото е подчинено 

на душата, не е основание да наречем човека подчинен на самия себе си, слуга на самия 

себе си или пък по-голям от себе си. Следователно и Христос няма как да бъде наречен 

, че „нищо не е 

подобно или равно на себе си”. Значи Христос не може да бъде наречен слуга на самия 

себе си. Следователно той и не е подчинен на себе си. 

                                                
10 De Trinitate, I 8. 
11 Ad Nestorium, I 26 (PG 77, 112). 
12 De Trinitate, VII 15. – cf. ibid., III 23. 
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подчинен на самия себе си на основание на това, че човековостта му е подчинена на 

собствената му божественост. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на споменатото място в първа 

книга на „За Троицата”: „Истината показва, че в същата мяра”, именно в която Отец е 

по-голям от Христа в човешката му природа, „Синът е по-малък от самия себе си.” 

 2. Освен това, както пак същият автор отбелязва на въпросното място, формата 

на слугата е приета от Божия Син така, че да не се изгуби формата Божия. Но според 

последната, която е обща за Отца и Сина, Отец е по-голям о т Сина в човешката му 

природа. Следователно и Синът е по-голям от себе си в човешката си природа. 

 3. Освен това според човешката си природа Христос е слуга на Бога Отца: 

съгласно реченото у Иоана, 20:17: „Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при 

Моя Бог и вашия Бог.” Но който е слуга на Отца, е слуга на Сина: в противен случай не 

всичко присъщо на Отца би било присъщо и на Сина. Следователно Христос е слуга на 

самия себе си и е подчинен на себе си. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, да е слуга или господар се приписва 

на личността или ипостасата съобразно някаква природа. Така, когато се казва, че 

„Христос е господар или слуга на самия себе си” или че „Словото Божие е господар на 

човека Христос”, това може да се разбира по два начина. Първо, на основание 

различието на ипостасите или лицата, в смисъл, че едно е лицето на господствуващото 

Слово Божие, а друго е това на служещия човек: което именно следва да се отнесе към 

ереста на Несторий. Затова на Ефеския събор Несторий е осъден по следния начин: 

„Ако някой твър ди, че Сло вото от Бо га Отца е Бог или Господ на Хр иста, и не 

изповядва казаното в Писанието, а именно, че Словото, станало плът, е едновременно 

Бог и човек, анатема!” Този смисъл имат изказванията на Кирил и Дамаскин, приведени 

в първото възражение. В същия смисъл трябва да отречем и че Христос е по-малък от 

себе си или че е подчинен на самия себе си. 

 Това обаче може да бъде разбирано и с оглед различието на природите в една и 

съща личност или ипостаса. Така съобразно едната природа, по която съвпада с Отца, 

можем да кажем, че той предсъществува и господствува заедно с Отца: а съобразно 

другата, по която съвпада с нас, се подчинява и служи. В този именно смисъл и 

Августин отбелязва в аргумента „против”, че Синът е по-малък от себе си. 
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 Трябва да се знае обаче, че тъй като името „Христос”, както и името „Син” е име 

на лицето, така че за Христа могат да бъдат изказани собствено и безусловно нещата, 

които са му присъщи от гледна точка на неговото лице, което е вечно: и най-вече онези 

отношения, които, както изглежда, са свързани с лицето или ипостасата. А присъщото 

му съгласно неговата човешка природа, следва да му се припише по-скоро с някакво 

уточнение. Това ще рече безусловно да говорим за Христа като за Всевишен, Господ и 

Предстоятел: а подчинен, слуга или по-малък да го наричаме с уточнението „съобразно 

човешката природа”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Кирил и Дамаскин 

отричат Христос да е господар на самия себе си, понеже това би въвело множественост 

на носителите на съответните определения, каквато се иска, за да бъде някой в 

безусловен смисъл нечий господар. 

 На второто трябва да се отговори, че безусловно единият следва да е господар, 

а другият да е слуга: възможно е обаче да бъде съхранено някакво понятие за 

господство и слугинство, доколкото един и същ може да е господар на себе си в едно 

или друго отношение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че поради различието между частите на 

човека, при което една е по-горестояща, а друга стои по-долу, и Философът говори в 

пета книга на „Етика”13

 Що се отнася до доводите „против”, то отговорът е очевиден от казаното. 

Августин твърди, че Синът е по-малък от себе си или е подчинен на себе си според 

човешката си природа: а не според различието между носителите.      

 за „справедливост на човека спрямо самия себе си”, доколкото 

гневливостта и въжделението се подчиняват на разума. Та именно с оглед различните 

си части един човек може да бъде назован подчинен и служещ на самия себе си. 

  

 

                                                
13 Aristoteles, Ethic., V 11, 1138b5; Thomas Aquinas, lect.17. 
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