
Тома от Аквино 
ХХІV. За Христа като посредник между Бога и човеците 

1 

 

http://philosophymedieval.org/  

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА ХРИСТА КАТО ПОСРЕДНИК МЕЖДУ БОГА И ЧОВЕЦИТЕ 
 

 Следва да поговорим за това, дето Христос се нарича посредник между Бога и 

човеците. 

 Във връзка с това се пита за две неща: 

 Първо, дали именно на Христа е собствено присъщо да бъде посредник между 

Бога и човеците. 

 Второ, дали това му е присъщо с оглед на човешката му природа. 

 

 

Раздел 1. Дали именно на Христа е собствено присъщо да бъде 

посредник между Бога и човеците1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на Христа не е собствено присъщо да бъде 

посредник между Бога и човеците. 

 1. Наистина, свещенослужителят и пророкът очевидно са посредници между 

Бога и човеците: съгласно реченото във Второзаконие, 5:5: „Аз стоях между Господа и 

между вас в онова време.” Но на Христа не е собствено присъщо да е свещенослужител 

и пророк. Следователно не му е собствено присъщо и да бъде посредник. 

 2. Освен това подобаващото на добрите и злите ангели не може да се нарече 

собствено присъщо на Христа. Само че на добрите ангели подобава да са посредници 

между Бога и човеците: както казва Дионисий в четвърта глава на „За божествените 

имена”.2 Същото подобава и на злите ангели, сиреч на демоните: понеже те имат нещо 

общо с Бога, именно безсмъртието; както и нещо общо с людете, именно че страдат 

душевно, сиреч са несретни; както се вижда от думите на Августин в девета книга на 

„За Божия град”.3

 3. Освен това работата на посредника е да се застъпва за едного от ония, чийто 

посредник е, пред другия. А тъкмо Светият Дух, както е казано в Посланието до 

 Следователно на Христа не е собствено присъщо да бъде посредник 

между Бога и човеците. 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.19 a.5; IV d.48 q.1 a.2; In Gal., III lect.7; In I Tim., II lect.1. 
2 De div. nom., IV 2; Thomas Aquinas, lect.1. 
3 De civ. Dei, IX 13. 15. 
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римляните, 8:26, „ходатайствува за нас с неизказани въздишки”. Следователно Светият 

Дух е посредник между Бога и човеците. И значи това не е собствено присъщо на 

Христа. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Първото послание до Тимотея, 2:5: „Един 

е Ходатай между Бога и човеци – Човекът Христос Иисус.” 

 

 Отговарям с думите, че задължението на посредника собствено е да свързва 

ония, между които посредничи: понеже крайностите се съединяват в средата. Да 

съединява съвършено човеците с Бога подобава на Христа, чрез когото те се помиряват 

с Бога: съгласно реченото във Второто послание до коринтяните, 5:19: „Бог примири 

света със Себе Си чрез Христа.” Затова тъкмо Христос е съвършеният посредник 

между Бога и човеците, доколкото чрез смъртта си помирил човешкия род с Бога. Ето 

защо след думите: „Ходатай между Бога и човеци – Човекът Христос Иисус”, 

апостолът добавя: „Който отдаде Себе Си откуп за всички”. При все това нищо не 

пречи и други да бъдат наричани в някакъв смисъл посредници между Бога и човека: 

доколкото съдействуват на човеците, подготвяйки ги и помагайки им, да се съединят с 

Бога. 

 

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

свещенослужителите на стария закон са наречени посредници между Бога и човеците в 

смисъла тъкмо на подготвители и помощници, доколкото предвещавали и отнапред 

представяли истинския и съвършен посредник между Бога и човеците. А 

свещенослужителите на новия закон могат да бъдат наречени посредници между Бога и 

човеците, доколкото прислугват на истинския посредник, извършвайки вместо него 

спасителните за човеците тайнства. 

 На второто трябва да се отговори, че добрите ангели, както твърди Августин в 

тринадесетата глава от девета книга на „За Божия град”, не е правилно да бъдат 

наричани посредници между Бога и човеците. „Защото те имат две общи неща с Бога, 

блаженството и безсмъртието, а нито едно от тези неща не е общо между тях и жалките 

и смъртни люде; и как така ще са посредници между тях, щом са по-отдалечени от 

хората и по-тясно свързани с Бога?” Според Дионисий обаче те са посредници, тъй като 

по естественото си положение стоят по-долу от Бога и по-горе от людете. И изпълняват 

службата на посредници, но не първично и съвършено, ами служебно и подготвително: 
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поради което у Матея, 4:11, е речено, че „Ангeли дойдоха и Му служеха”, именно на 

Христа. Демоните на свой ред са безсмъртни като Бог, но злощастни като човеците. „Та 

затова по средата е поместен безсмъртният и злощастен демон, та да не може да 

преходи към блаженото безсмъртие”, ами да доведе до безсмъртно злощастие. Поради 

което той е като „злият посредник, който разделя приятелите”.4 Общото между Христа 

и Бога пък е блаженството, а между Христа и човеците – смъртността. Така че той „е 

поместен по средата, та като отмине смъртността, от мъртвите да направи безсмъртни, 

което показал чрез възкресението си; и злощастните да дари с блаженството, което 

никога не е изоставял”. Затова той е „добрият посредник, който помирява 

неприятелите”.5

 На третото пък следва да се отвърне, че Светият Дух, който във всичко е 

равен с Бога, не може да бъде наречен посредник между Бога и човеците: ами такъв е 

единствен Христос, който, макар „по божествеността си равен с Отца, по човековостта 

си е по-малък от него”. Затова по повод на реченото в Посланието до галатяните, 3:20: 

„Христос е посредник”, глосата уточнява: „Не Отец или Духът Свети.” Що се отнася до 

думите, че Светият Дух „се застъпва за нас”, това е, защото той ни кара да се 

застъпваме за себе си.

 

6

 

 

 

Раздел 2. Дали Христос е посредник между Бога и човеците като 

човек7

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е посредник между 

Бога и човеците като човек. 

 1. Наистина, в книгата си срещу Фелициан8

                                                 
4 Ibid., IX 15. 

 Августин заявява: „Едно е лицето 

Христово: в противен случай не би имало само един Христос, само една субстанция; и 

ако бъде отречена ролята му на посредник, той би бил наричан Син било само на Бога, 

било само на човек.” Само че той е Син на Бога и на човека не като човек, ами 

едновременно като Бог и човек. Следователно не бива да се твърди и че е посредник 

между Бога и човеците единствено доколкото е човек. 

5 Ibidem. 
6 Cf. Augustinus, Ep. CXCIV. 
7 Cf. Sent., III d.19 a.5; De verit., q.29 a.5 ad 5; In I Tim., II lect.1. 
8 Cf. Vigilius Tapsensis, De unit. Trin., 12. 
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 2. Освен това като Бог Христос съответствува на Отца и Светия Дух, а като 

човек съвпада с останалите люде. Доколкото като Бог съответствува на Отца и Сина, 

той няма как да бъде наречен посредник в качеството му на Бог: понеже по повод на 

реченото в Първото послание до Тимотея, 2:5: „Ходатай между Бога и човеци”, глосата 

пояснява: „Доколкото е Слово, не е посредник: понеже е равен на Бога и е Бог при Бога 

и е един само Бог.” Следователно и като човек той не може да бъде наречен посредник 

на основание на съвпадението му с останалите човеци. 

 3. Освен това Христос е наречен посредник, доколкото ни е помирил с Бога: а 

това той сторил като премахнал греха, който ни отделял от Бога. Но да премахва греха 

подобава на Христа не като човек, ами като Бог. Следователно Христос е посредник не 

като човек, ами като Бог. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в девета книга на „За Божия 

град”9

 

: „Христос не е посредник, доколкото е Слово. Защото във висша степен 

безсмъртното и блажено Слово  стои твърде далеч от жалките смъртни люде. 

Посредник той е, доколкото е човек.” 

 Отговарям с думите, че в посредника различаваме две неща: понятието за 

средата и задължението по свързването. По самото си понятие средата отстои на 

разстояние и от двете крайности: а посредникът свързва, като пренася принадлежащото 

на едното крайно към другото. Както едното, така и другото не подобава на Христа 

като Бог, ами единствено като човек. Защото като Бог той не се различава от Отца и 

Светия Дух по природа и способност да господствува: пък и Отец и Светият Дух не 

притежават нещо, което да не е на Сина, та да е възможно притежаваното от Отца и 

Светия Дух да бъде пренесено към него като чуждо. Както едното, така и другото са му 

присъщи като човек. Защото като човек той отстои и от Бога по природа, и от човеците 

по достойнството на благодатта и славата. Като човек нему подобава да свързва 

човеците с Бога, предавайки предписанията и даровете на човеците, а от друга страна 

принасяйки удовлетворение и застъпвайки се за тях пред Бога. Затова той с пълно 

право е наречен посредник именно като човек. 

 

                                                 
9 De civ. Dei, IX 15. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ако се отнеме 

божествената природа на Христа, като следствие от него ще отпадне и единствената 

пълнота на благодатите, която му е присъща като на „Единороден от Отца”, както е 

речено у Иоана, 1:14. Благодарение на тази именно пълнота той е поставен по-горе от 

всички люде и по-плътно се доближава до Бога. 

 На второто трябва да се отговори, че като Бог Христос е във всяко отношение 

равен на Отца. По човешката си природа обаче той надхвърля другите люде. Затова 

именно като човек той може да е посредник: не обаче и като Бог. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар на Христа да е дадено да 

премахва греха именно по силата на божествения му авторитет, да принася 

удовлетворение за греха на човешкия род му е присъщо тъкмо като човек. В този 

именно смисъл той е наречен посредник между Бога и човеците.  
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