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ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ВЪПРОС. 
ДАЛИ ПОДОБАВА ХРИСТОС ДА Е ОСИНОВЕН 
 

 Следва да видим, дали подобава Христос да е осиновен. 

 В тази връзка се пита за четири неща: 

 Първо, дали на Бог подобава да осиновява деца. 

 Второ, дали това подобава единствено на Бога Отца. 

 Трето, дали на човеците е присъщо да бъдат осиновявани като Божии чада. 

 Четвърто, дали Христос би могъл да бъде наречен осиновен син. 

 

 

Раздел 1. Дали на Бог подобава да осиновява деца1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на Бог не подобава да осиновява деца. 

 1. Наистина, всеки осиновява единствено чуждо дете: както настояват 

юристите.2

 2. Освен това осиновяването изглежда е въведено поради ущърбност в 

естественото наследяване. Само че при Бога е налице естествено наследяване, както 

беше установено в първата част на настоящото съчинение. Следователно нему не 

подобава да осиновява деца. 

 Но никоя личност не е чужда на Бога, който е тъкмо Създателят на всички 

нас. Следователно, както изглежда, нему не подобава да осиновява. 

 3. Освен това човек бива осиновен, за да наследи осиновителя си. Ала никой 

очевидно не може да наследи Бога: тъй като той никога не умира. Следователно Богу 

не подобава да осиновява. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до ефесяните, 1:5: 

„Предопредели да ни осинови за Себе Си.” А Божието предопределение не е напразно. 

Следователно Бог осиновява някои люде за свои чада. 

 

 Отговарям с думите, че човек осиновява друг за свое дете, доколкото поради 

добрината си го прави причастен на наследството си. Бог обаче е безкрайно благ: 

                                                 
1 Cf. S. th., I q.33 a.3; Sent., III d.10 q.2 a.1; C. Gent., IV 17. 
2 Cf. S. th., Suppl., q.57 a.1. 
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поради което прави творенията си причастни на благата; и то божественото блаженство 

са в състояние да придобият  най-вече разумните твари, доколкото са създадени по 

образ Божи. Блаженството се състои в наслаждаването на Бога: така и самият Бог е 

блажен и богат, понеже се наслаждава на себе си. А наследство наричаме онова, с което 

някой е богат. Тъкмо поради това за Бога, който поради добротата си предоставя на 

людете в наследство блаженството, казваме, че ги осиновява. Божественото 

осиновяване е обаче повече от човешкото поради това, дето чрез дара на благодатта Бог 

прави осиновения от него човек пригоден да приеме небесното наследство: докато 

човекът не прави пригоден осиновения, ами избира и осиновява оногова, който вече е 

пригоден. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, разглеждан в 

собствената си природа, човекът не е външен на Бога по отношение на естествените 

блага, които приема: външен е единствено по отношение на благата на благодатта и 

славата. И тъкмо поради това бива осиновен. 

 На второто трябва да се отговори, че човек действува, за да задоволи нуждите 

си: не обаче и Бог, който действува, за да сподели преизобилното си съвършенство. И 

затова, както чрез действието на сътворяването божествената благост се предава на 

всички твари съобразно някакво уподобление, така чрез действието на осиновяването с 

людете се споделя подобието на естественото синовство: съгласно реченото в 

Посланието до римляните, 8:29: „Той ги е предузнал като сходни с образа на Сина Му.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че духовните блага могат да бъдат 

притежавани едновременно от мнозина, не обаче и телесните. Затова телесното 

наследство може да придобие единствено онзи, който наследява покойния: докато 

духовното наследство придобиват изцяло всички заедно, без вечно живият Отец да 

погива. Макар да може да се каже и че Бог погива, доколкото е в нас по вяра, та да 

започне да е в нас по вид: както глосата например тълкува следното място в 

Посланието до римляните, 8:17: „Ако пък сме чеда, ние сме и наследници.” 
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Раздел 2. Дали да осиновява подобава на цялата Троица3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че да осиновява не подобава на 

цялата Троица. 

 1. Наистина, за божествено осиновяване говорим по подобие на човешките дела. 

Ала в последните подобава да осиновява единствено онзи, който е способен да ражда 

деца: а в сферата на божественото такъв е единствен Отец. Следователно там единствен 

Отец може да осиновява. 

 2. Освен това чрез осиновяването човеците стават Христови братя: съгласно 

реченото в Посланието до римляните, 8:29: „Той е първороден между многото братя.” 

А братя се наричат синовете на един баща: поради което и Господ казва у Иоана, 20:17: 

„Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец.” Следователно Отецът Христов единствен 

има осиновени чада. 

 3. Освен това в Посланието до галатяните, 4:4 сл., е речено: „Бог изпрати Своя 

Син, та да получим осиновението. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви 

Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч, Отче!” Следователно да осинови може 

онзи, който има Син и Свети Дух. А такова е единствено лицето на Отца. Поради което 

и да осиновява подобава единствено на лицето на Отца. 

 

 Противно на това е обаче, дето за свои чада ни осиновява онзи, когото можем 

да назовем Отец: поради което в Посланието до римляните, 8:15, е речено: „Приехте 

Духа на осиновение, чрез Когото викаме: Авва, Отче!” Но когато се обръщаме към Бога 

с „Отче наш”, това се отнася до цялата Троица: а такива са и всички названия, 

изказвани за Бога по отношение на творението, както беше установено в първата част 

на това произведение. Следователно да осиновява подобава на цялата Троица. 

 

 Отговарям с думите, че разликата между осиновения Божи син и естествения 

Син Божи е тази, дето естественият Божи Син е „роден, но несъздаден”: докато 

осиновеният син е създаден, съгласно реченото у Иоана, 1:12: „Даде им възможност да 

станат чада Божии.” Наистина, понякога се казва, че осиновеният син е роден поради 

духовното му възраждане, което обаче е по благодат, а не по природа: и затова у 

Иакова, 1:18, е речено: „Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината.” Но 

                                                 
3 Cf. S. th., III q.3 a.4 ad 3; Sent., III d.10 q.2 a.1. 
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въпреки че в божествената сфера да ражда е свойствено именно на лицето на Отца, то 

предизвикването на каквото и да било в творението е дело на цялата Троица: понеже 

там, където природата е една, една трябва да е и силата и действието да е също едно; 

поради което Господ казва у Иоана, 5:19: „Което твори Отец, това твори също и 

Синът.” Затова да осиновява човеците за чада Божии подобава на цялата Троица. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че всички човешки 

личности не са от една по число природа, та да трябва едно да бъде действието и един 

да е резултатът от него, както е в сферата на божественото. Та тъкмо в това отношение 

между едното и другото няма сходство. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез осиновяването ставаме братя на 

Христа, все едно имаме общ Отец с него: само дето той в един смисъл е Отец на 

Христа, а в друг е наш Отец. Ето защо е показателно, дето в двадесетата глава на 

Евангелието от Иоана Господ говори ту за „Моя Отец”, ту за „вашия”. Защото Отец 

естествено е родил Христа, понеже това му е собствено присъщо: докато нашият по 

своя воля е сторил нещо, което е общо за него, Сина и Светия Дух. Затова Христос, за 

разлика от нас, не е Син на цялата Троица. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано, осиновяването е 

някакво уподобление на вечното синовство: както всичко, което се прави във времето, е 

уподобление на извечното. Но човек се уподобява на вечното сияние на Сина чрез 

блясъка на благодатта, приписван на Светия Дух. Ето защо осиновяването, макар да е 

общо за цялата Троица, се отнася към Отца като негов извършител, към Сина като 

образец, към Светия Дух като отпечатващ в нас подобието на въпросния образец. 

 

 

Раздел 3. Дали да бъде осиновено е собствено присъщо на разумното 

творение4

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че да бъде осиновено не е 

собствено присъщо на разумното творение. 

 1. Наистина, Бог бива наричан Отец на разумното творение единствено 

доколкото го е осиновил. Но той бива наричан и Отец на неразумното творение: 

                                                 
4 Cf. Sent., III d.10 q.2 a.2. 
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съгласно реченото у Иова, 38:28: „Дъждът има ли баща? Или кой ражда капките на 

росата?” Следователно да бъде осиновено не е собствено присъщо на разумното 

творение. 

 2. Освен това чрез осиновяването някои хора биват наречени чада Божии. Само 

че в Писанието чада Божии в собствения смисъл на думата са наречени ангелите: 

съгласно казаното у Иова, 1:6: „Един ден дойдоха синовете Божии да застанат пред 

Господа.” Следователно да бъде осиновено не е собствено присъщо на разумното 

творение. 

 3. Освен това собствено присъщото на дадена природа е такова и за всички 

носители на въпросната природа: както да се смеят подобава на всички люде. Ала да 

бъде осиновено не подобава на всяка разумна твар. Следователно то не е собствено 

присъщо на разумното творение. 

 

 Противно на това е обаче дето осиновените чада са „наследници Божии”, както 

става ясно от казаното в Посланието до римляните, 8:17. А такова наследяване 

подобава единствено на разумното творение. Следователно да бъде осиновено е 

собствено присъщо на разумното творение. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, осиновяването е някакво 

уподобление на естественото синовство. А Божият Син естествено произлиза от Отца 

като разумно Слово, представляващо едно цяло с Отца. На това Слово дадено нещо 

може да се уподоби по три начина. Първо, по форма, но не и съобразно 

умопостижимостта му: както формата на построената къща се уподобява на словото в 

ума на строителя по вид и форма, но не и на умопостигаемостта му, тъй като 

встъпилата в материята форма на къщата не е умопостигаема, каквато е била в ума на 

строителя. По този начин на Словото се уподобява всяко творение: понеже е създадено 

чрез Словото. На второ място творението се уподобява на Словото не само по форма, 

ами и с оглед на неговата умопостижимост: както знанието в ума на ученика се 

уподобява на словото в ума на учителя. По този именно начин разумното творение се 

уподобява на Словото Божие включително по природата си. На трето място творението 

се уподобява на вечното Слово съобразно единството си с Отца, установено по 

благодат и боголюбие: поради което и Господ се моли у Иоана, 17:21 сл.: „Да бъдат в 

Нас едно, както Ние сме едно.” Това тъкмо уподобяване оформя крайното понятие за 

осиновяването: понеже на уподобилите се по този начин се пада вечното наследство. 
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 Поради което е очевидно, че да бъде осиновено подобава единствено на 

разумното творение: само че не на цялото, ами само на боголюбивото. А боголюбието 

„се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий”, както е речено в Посланието до 

римляните, 5:5. Поради това пак там, 8:15, Светият Дух е наречен „Дух на осиновение”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Бог е наречен Отец на 

неразумното творение не собствено поради осиновяването му, ами поради неговото 

сътворяване: съобразно първият вид уподобяване, посочен по-горе. 

 На второто трябва да се отговори, че ангелите са наречени Божии чада по 

осиновение не защото това им подобава най-много: ами понеже първи са били 

осиновени. 

 На третото пък следва да се отвърне, че осиновяването собствено следва не 

толкова природата, ами благодатта, а тъкмо разумната природа е способна да приеме 

последната. Затова то не подобава непременно на всяка разумна твар: при все че всяка 

разумна твар е способна да бъде осиновена. 

 

 

Раздел 4. Дали човекът Христос е осиновено Божие чедо5

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че човекът Христос е 

осиновено Божие чедо. 

 1. Наистина, Иларий6

 2. Освен това в „За предопределението на светците”

 казва за Христа: „Достойнството на могъществото му не е 

загубено, когато бил осиновен като плътски човек.” Следователно човекът Христос е 

осиновено чедо. 
7

                                                 
5 Cf. S. th., III q.32 a.2; Sent., III d.4 q.1 a.2; d.10 q.2 a.2; d.11 a.3 ad 2; d.18 a.4; De verit., q.29 a.1 ad 1; C. 
Gent., IV 4. 

 Августин заявява, че „онзи 

човек е Христос по силата на същата благодат, по силата на която и всеки човек от 

началото на вярата е християнин”. Но другите люде са християни благодарение 

благодатта на осиновяването. Следователно и онзи човек е Христос по осиновение. 

Откъдето излиза, че е осиновено чедо. 

6 De Trinitate, II 27. 
7 De praedestinatione sanctorum, 15. 
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 3. Освен това човекът Христос е слуга. По-достойно е обаче да си осиновено 

дете, нежели слуга. Следователно с още по-голямо основание човекът Христос е 

осиновено чедо. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в книгата „За въплъщението”8

 

: 

„Осиновения не наричаме син по природа: ами син по природа наричаме истинския ни 

син.” Но Христос е истинският и естествен Божи Син: съгласно реченото в Първото 

послание на Иоана, 5:20: „Пребъдваме в истиннаго Бога – Неговия Син Иисуса 

Христа.” Следователно човекът Христос не е осиновено чедо. 

 Отговарям с думите, че синовството собствено подобава на ипостасата или 

лицето, а не на природата: поради което и в първата част на това съчинение го 

нарекохме личностно свойство. В Христа обаче няма друга ипостаса или лице, освен 

нетварното, на което подобава да е Син по природа. А по-горе казахме, че 

осиновяването е уподобяване по причастност на естественото синовство. Само че за 

причастност не говорим, когато нещо е само по себе си. Затова Христос, който е 

естественият Син Божи, по никой начин не може да бъде наречен осиновено чедо. 

Разбира се, за онези, които приемат две лица, две ипостаси или двама носители в 

Христа, няма разумна пречка да нарекат човека Христос осиновено чедо. 

 

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

така и осиновяването не подобават собствено на природата. Затова, когато казваме, че 

Христос „бил осиновен като плътски човек”, изразът не е точен и в него под 

„осиновяване” се разбира единението на човешката природа с лицето на Сина. 

 На второто трябва да се отговори, че приравняването при Августин следва да 

се разбира като отнасящо се до началото: понеже както без заслуги всеки човек е 

християнин, така без заслуги и онзи човек е Христос. Различен обаче е краят: понеже 

благодарение благодатта на единението Христос е естествен Син; докато другият 

благодарение предразположението си към благодат е осиновено дете. 

Предразположеността към благодат в Христа не прави от не-син осиновен такъв: ами тя 

е следствие от синовството в душата на Христа, съгласно реченото у Иоана, 1:14: 

„Видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, пълен с благодат и истина.” 

                                                 
8 De incarnatione, 8. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че тварността, служенето и 

подчинеността на Бога се отнасят не само до лицето, ами и до природата: което не 

може да се каже за синовството. Поради което и аргументът не се отнася до същото.   
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