
Тома от Аквино 
ХХІV. За предопределението на Христа 

1 

 

http://philosophymedieval.org/  

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ХРИСТА 
 

 Следва да разгледаме предопределението на Христа. 

 Във връзка с него се поставят четири въпроса: 

 Първо, дали той е предопределен. 

 Второ, дали е предопределен като човек. 

 Трето, дали предопределението му е образец за нашето предопределение. 

 Четвърто, дали е причина за нашето предопределение. 

 

 

Раздел 1. Дали на Христа подобава да е предопределен1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на Христа не подобава да е предопределен. 

 1. Наистина, завършек на всяко предопределение е очевидно осиновяването: 

съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 1:5: „Предопредели да ни осинови.” 

Само че на Христа не подобава да е осиновено чедо, както беше казано. Следователно 

не му подобава да е предопределен. 

 2. Освен това в Христа следва да виждаме две неща: човешката природа и 

личността. Ала няма как да се каже, че Христос е предопределен на основание на 

човешката си природа: понеже не е истина, че „човешката природа е Божият Син”. По 

същия начин това не може да стане и на основание на личността: понеже тя е Син Божи 

не по благодат, ами по природа: докато предопределението е за неща, ставащи по 

благодат, както беше казано в първата част на това съчинение. Следователно Христос 

не е предопределен за Божи Син. 

 3. Освен това, както създаденото, така и предопределеното не е било винаги: 

понеже предопределението предполага някакво предходно състояние. Ала доколкото 

Христос винаги е бил Бог и Син Божи, не можем да кажем собствено, че онзи човек 

„станал Син Божи”. Следователно на същото основание не можем да кажем и че 

Христос „е предопределен за Син Божи”. 

 

                                                 
1 Cf. Sent., I d.40 q.2; III d.10 q.3 a.1; d.11 a.4 ad 4; In Rom., I lect.3. 
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 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до римляните, 1:4, 

по повод на Христа: „Предопределен е за Син Божий чрез силата.” 

 

 Отговарям с думите, че – както стана дума в първата част на това произведение 

– предопределението, схванато в собствения смисъл на думата, е някаква божествена 

вечна подредба отнапред на неща, които по Божия благодат следва да станат във 

времето. Чрез благодатта на единението Бог обаче е сторил така във времето, щото 

човекът да бъде Бог и Бог да бъде човек. Не може да се твърди, че Бог не отнапред, 

извечно наредил това да се случи във времето: понеже така би излязло, че в 

божествения ум нещо се появява като ново. Значи трябва да признаем, че самото 

единение на природите в личността на Христа се осъществява под диктата на вечното 

Божие предопределение. На основание на което за Христос се казва, че е 

предопределен. 

 

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

апостолът има предвид предопределението, което ни прави осиновени чада. Но както 

Христос по особен начин и преди всички останали е Божи Син по природа, така той по 

особен начин е и предопределен. 

 На второто трябва да се отговори, че – както отбелязва глосата към 

приведеното място от Посланието до римляните, 1:4 – според някои въпросното 

предопределение следва да се разбира като отнесено към природата, а не към 

личността: понеже на човешката природа е оказана благодатта да се съедини с Божия 

Син в единството на лицето. В това отношение обаче казаното от апостола е преносно, 

и то поради две основания. Първо, поради едно по-общо. Защото ние твърдим не че 

нечия природа е предопределена, ами че предопределена е някоя личност: тъй като 

предопределянето е насочване към спасение, а така бива насочван онзи, който 

действува в името на блаженството. Второ, поради по-специалното основание, че на 

човешката природа не подобава да е Божи Син: тъй като не е вярно, че „човешката 

природа е Синът Божи”. Освен ако някой не пожелае да предложи такова насилено 

тълкуване на „предопределен е за Син Божи чрез силата” в смисъл, че „човешката 

природа е предопределена да се съедини с Божия Син в лицето”. Остава, следователно, 

предопределението да бъде отнесено към личността на Христа, само че не сама по себе 

си, като субсистираща в божествената природа: ами доколкото субсистира в човешката 

природа. Ето защо апостолът първо казва: „Роден е по плът от Давидово семе”, а едва 
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след това добавя: „Предопределен е за Син Божи чрез силата”: с което дава да се 

разбере, че за Божи Син чрез силата е предопределен именно онзи, който е роден по 

плът от Давидово семе. Защото макар за въпросното лице, разглеждано само по себе си, 

да е естествено да е Божи Син чрез силата, това не му е естествено от гледна точка на 

човешката природа, откъм която то му е присъщо тъкмо чрез благодатта на единението. 

 На третото пък следва да се отвърне, че в коментара си върху Посланието до 

римляните2 Ориген привежда буквалните думи на апостола така: „Определен е за Син 

Божий чрез силата”; като по този начин не става дума за предходно състояние, а поради 

това не е налице и никакво затруднение.  Други3 пък отнасят предхождането, 

обозначено чрез причастието „преопределен” не към битието на Божия Син, ами към 

проявяването му, съгласно обичайния начин на изразяване в Писанието, според който 

„за нещата се казва, че са станали, когато е известено за тях”; така че смисълът тук е: 

„Христос е предопределен да се прояви като Син Божи”. Само че предопределението не 

се мисли собствено по този начин. Защото за някого се казва, че е предопределен, 

когато бъде насочен към целта на блаженството. А блаженството на Христа не зависи 

от нашето познание. Ето защо е по-добре да се каже, че предхождането, което 

предпоставя причастието „предопределен”, се отнася не към лицето само по себе си, 

ами на основание на човешката му природа: понеже ако и въпросното лице отвеки да е 

било Божи Син, не винаги е било Син Божи като субсистиращо в човешка природа. 

Затова и Августин отбелязва в „За предопределението на светците”4

                                                 
2 In Rom., 1. 

: „Иисус е 

предопределен в бъдеще да бъде син Давидов по плът, ала по сила да е Син Божи.” 

Трябва да отбележим също, че макар причастието „предопределен” да предполага 

предшествуване, както и причастието „създаден”, смисълът в двата случая е различен. 

Възникването се отнася до вещта, както тя е сама по себе си: докато предопределянето 

на някого е в оногова, който нарежда нещата отнапред. Ала реалният носител на дадена 

форма или природа може да бъде схващан било с оглед на въпросната форма, било 

безусловно. И тъй като на личността на Христа не е подобавало безусловно да е Божи 

Син, ами това й подобава, доколкото бива мислена или схващана като съществуваща в 

човешка природа; и тъй като Божият Син е започнал някога да бъде в човешка природа: 

то по-вярно е, че „Христос е предопределен за Син Божи”, отколкото че „Христос е 

станал Син Божи”. 

3 Cf. Hugo de S. Victore, In Phil., 9. 
4 De praedestinatione sanctorum, 15. 
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Раздел 2. Дали е неистинно твърдението, че „човекът Христос е 

предопределен за Син Божи”5

 

   

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че следното положение не е вярно: 

„Човекът Христос е предопределен за Син Божи”. 

 1. Наистина, в някое време всяко нещо е такова, каквото е предопределено да 

бъде: понеже Божието предопределение никога не греши. Та ако като човек Христос е 

предопределен да е Божи Син, от това очевидно следва, че той е Божи Син тъкмо като 

човек. Това обаче не е вярно. Значи не е вярно и първото. 

 2. Освен това подобаващото на Христа като човек подобава на всеки човек: 

понеже той е от същия вид като другите хора. Та ако човекът Христос е предопределен 

за Син Божи, то излиза, че това важи и за всеки човек. Това обаче не е вярно. 

Следователно не е вярно и първото. 

 3. Освен това отвеки бива предопределено онова, което трябва да стане някога 

във времето. Но по-вярно е, че „Синът Божи стана човек”, нежели че „човекът стана 

Син Божи”. Следователно по-вярно е, че „Христос като Божи Син е предопределен да 

стане човек”, нежели че „Христос като човек е предопределен за Син Божи”. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на споменатото място в „За 

предопределението на светците”: „Доколкото Синът Божи е станал човек, ние наричаме 

предопределен самия Господ на славата.” 

 

 Отговарям с думите, че в предопределението следва да бъдат различени две 

неща. Едното откъм самото вечно предопределение: от тази гледна точка се предполага 

предшествуване спрямо онова, което е предопределено. Второто е откъм следствието 

във времето: което е някакъв безвъзмезден Божи дар. Та трябва да кажем, че и в 

единия, и в другия смисъл предопределението се приписва на Христа единствено на 

основание на човешката му природа: защото човешката природа не винаги е била 

съединена със Словото; и ней е предоставено именно по благодат да се съедини в едно 

лице с Божия Син. Ето защо предопределението подобава на Христа единствено с 

                                                 
5 Cf. Sent., III d.7 q.3 a.1; d.10 q.1 a.1; C. Gent., IV 9; In Rom., I lect.3. 
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оглед на човешката му природа. Затова Августин заявява пак на същото място в „За 

предопределението на светците”: „Човешката природа е предопределена за толкова 

голямо, толкова възвишено, толкова превъзходно преобразувание, щото не е възможно 

да бъде въздигната по-високо.” А дадено нещо наричаме подобаващо за човека, когато 

то му подобава на основание на човешката природа. Затова трябва да потвърдим, че 

именно като човек Христос е предопределен за Син Божи. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че когато казваме: 

„Христос, тъкмо като човек, е предопределен за Син Божи”, определението „като 

човек” може да бъде отнесено към обозначеното чрез причастието действие по два 

начина. Първо, откъм онова, което е предопределено в материален смисъл. Така това не 

е вярно. Защото смисълът тогава би бил, че е предопределено човекът Христос да стане 

Божи Син. Тъкмо в този смисъл е и възражението. От друга страна то може да бъде 

отнесено към собственото понятие на самото действие: доколкото предопределението 

предполага в понятието си предхождане и безвъзмездно следствие. По този начин на 

Христа подобава да е предопределен от гледна точка на човешката му природа, както 

беше казано. В този именно смисъл се казва, че той е предопределен като човек. 

 На второто трябва да се отговори, че дадено нещо може да подобава на човек 

на основание на човешката му природа по два начина. Първо така, че човешката 

природа да е причина за това: както например на Сократ подобава да се смее поради 

човешката му природа, от чиито начала бива причинено това. По този начин 

предопределението не подобава нито на Христа, нито на който и да е човек с оглед на 

човешката му природа. В този смисъл е изказано и възражението. От друга страна 

дадено нещо подобава някому на основание на човешката му природа, доколкото тази 

природа е пригодна да приема в себе си. Така именно наричаме Христа предопределен 

на основание на човешката му природа: понеже предопределението бива отнесено към 

извисяването на човешката природа в него, както беше казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че пак Августин отбелязва на същото 

място: „Онова неизречимо и неповторимо приемане на човека от Словото Божие 

станало тъй, щото Христос да бъде наречен истинно и в собствения смисъл на думата 

едновременно и Син Човечески, поради приетия човек, и Син Божи, поради приемащия 

единороден Бог.” И тъй като това приемане е предопределено като такова по благодат, 

могат да бъдат казани и двете: и че Божият Син е предопределен да бъде човек, и че 

Синът Човечески е предопределен за Син Божи. Но тъй като благодатта не е дадена на 
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Божия Син, та да стане човек, ами по-скоро на човешката природа, та да се съедини тя с 

Божия Син, по-смислено е да се твърди, че „човекът Христос е предопределен за Син 

Божи”, нежели че „Христос, като Син Божи, е предопределен да бъде човек”. 

 

 

Раздел 3. Дали предопределението на Христа е образец за нашето 

предопределение6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че предопределението на Христа 

не е образец за нашето предопределение. 

 1. Наистина, образецът предхожда образа. Само че нищо не предхожда вечното. 

Следователно, щом предопределението ни е вечно, предопределението на Христа 

очевидно не е образец за нашето. 

 2. Освен това образецът помага да познаем образа. Но Бог не е било нужно да 

бъде подпомаган от друг да познае предопределението ни: понеже в Посланието до 

римляните, 8:29, е речено: „Които Той е предузнал, тях е и предопределил.” 

Следователно предопределението на Христа не е образец за нашето предопределение. 

 3. Освен това образецът е сходен по формата си с образа. А предопределението 

на Христа изглежда да има друго основание в сравнение с нашето: понеже ние сме 

предопределени за осиновени чада, а Христос е предопределен за „Син Божи чрез 

силата”, както е речено в Посланието до римляните, 1:4. Следователно неговото 

предопределение не е образец за нашето. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на споменато място в „За 

предопределението на светците”: „Преярка светлина на предопределението и 

благодатта е самият Спасител, посредникът между Бога и човека, човекът Иисус 

Христос.” Но светлина на предопределението и благодатта е наречен, доколкото чрез 

предопределението и благодатта му се просветлява нашето предопределение: а този е 

именно и смисълът на образеца. Следователно предопределението на Христа е образец 

за нашето предопределение. 

 

                                                 
6 Cf. Sent., III d.10 q.3 a.1; In Rom., I lect.3. 
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 Отговарям с думите, че предопределението може да се разглежда по два 

начина. Първо, с оглед самото действие на предопределящия. В този смисъл 

предопределението на Христа не може да бъде наречено образец за нашето 

предопределение: защото Бог е предопределил и нас, и Христа по един и същ начин и с 

едно вечно действие. От друга страна предопределението може да се разглежда с оглед 

на онова, за което човек бива предопределен, сиреч с оглед границата и резултата му. В 

този смисъл предопределението на Христа е образец за нашето. И то в две отношения. 

Първо, що се отнася до благото, за което сме предопределени. Защото самият той е 

предопределен да е естественият Божи Син: докато ние сме предопределени за 

осиновяването, което е един вид сходство по причастност към естественото синовство. 

Поради което и в Посланието до римляните, 8:29, е речено: „Които Той е предузнал, 

тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му.” Второ, що се отнася до 

начина на постигане на въпросното благо: именно по благодат. А това е по-очевидно в 

Христа: понеже човешката природа в него е съединена с Божия Син без каквито и да е 

предходни заслуги. „И от Неговата пълнота всички ние приехме”, както е казано у 

Иоана, 1:16. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че то изхожда от самото 

действие на предопределящия. 

 Същото трябва да бъде казано и по отношение на второто. 

 На третото пък следва да се отвърне, че не е задължително образът да повтаря 

във всичко формата на образеца: ами е достатъчно в някаква степен образът да 

наподобява своя образец. 

 

 

Раздел 4. Дали предопределението на Христа е причина за нашето 

предопределение7

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че предопределението на 

Христа не е причина за нашето предопределение. 

 1. Наистина, вечното няма причина. А нашето предопределение е вечно. 

Следователно предопределението на Христа не е причина за нашето предопределение. 

                                                 
7 Cf. Sent., III d.10 q.3 a.1. 
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 2. Освен това зависещото от безусловната Божия воля няма друга причина освен 

волята Божия. А нашето предопределение зависи от безусловната Божия воля: понеже, 

както е речено в Посланието до ефесяните, 1:11, „предназначени бяхме по определение 

на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си”. Следователно 

предопределението на Христа не е причина за нашето предопределение. 

 3. Освен това с отстраняването на причината отпада и следствието. Но с 

отстраняването на Христовото предопределение не отпада нашето: понеже дори ако 

Синът Божи не беше се въплътил, имало е и друга възможност за спасението ни, както 

отбелязва Августин в „За Троицата”.8

 

 Следователно предопределението на Христа не е 

причина за нашето предопределение. 

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

„Предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Иисуса Христа.” 

 

 Отговарям с думите, че ако предопределението бъде разглеждано с оглед 

действието на предопределящия, то предопределението на Христа не е причина за 

нашето: понеже с едно и също действие Бог е предопределил Христа и нас. Ако обаче 

предопределението бъде разглеждано с оглед границата му, тогава предопределението 

на Христа е причина за нашето: понеже Бог ни е предопределил за спасение, извечно 

установявайки това да стане чрез Иисуса Христа. Защото вечното предопределение 

установява не само онова, което трябва да стане, ами също начина и реда, в който то 

следва да се осъществи във времето. 

 

 И тъй, на първото и второто възражения трябва да се отговори, че те се 

отнасят до предопределението от гледна точка действието на предопределящия. 

 На третото пък следва да се отвърне, че ако Христос е нямало да се въплъти, 

Бог щеше да предопредели човеците за спасение чрез друга причина. Той обаче е 

предопределил въплъщението на Христа, а със самото това е предопределил и то да 

бъде причина за нашето спасение.      

 

                                                 
8 De Trinitate, XIII 10. 
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