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ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ЗА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА ЗАЧЕНАТИЯ МЛАДЕНЕЦ 
 

 Следва да се спрем на въпроса за съвършенството на заченатия младенец; 

 Във връзка с това съвършенство се пита за четири неща: 

 Първо, дали още в първия момент на зачеването си Христос е бил осветен чрез 

благодат. 

 Второ, дали в същия този момент е бил способен да се ползува от свободното си 

произволение. 

 Трето, дали в същия този момент е бил способен да трупа заслуги. 

 Четвърто, дали в същия този момент е бил изцяло съзерцател. 

 

 

Раздел 1. Дали Христос е бил осветен в първия момент на зачеването 

си1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Христос не е бил осветен още в първия момент на 

зачеването си. 

 1. Наистина, в Първото послание до коринтяните, 15:46, е речено: „Първом не 

иде духовното, а душевното, и после духовното.” Но осветяването от благодатта се 

отнася към духовността. Следователно Христос е получил благодатта на освещението 

не в първия момент на зачеването си, а след известно време. 

 2. Освен това освещаването е очевидно пречистване от греха: съгласно реченото 

в Първото послание до коринтяните, 6:11: „Такива бяхте някои от вас”, сиреч 

грешници, „но се умихте, но се осветихте.” Само че в Христа никога не е имало грях. 

Следователно нему не подобава да бъде осветен чрез благодатта. 

 3. Освен това, както чрез Словото Божие „всичко стана” (Иоан, 1:3), така чрез 

въплътеното Слово са осветени всички люде, които са осветени. В Посланието до 

евреите, 2:11, четем: „Както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного.” 

Но „самото Божие Слово, от което всичко е станало, не е станало”, както отбелязва 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.3 q.5 a.3. 
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Августин в първа книга на „За Троицата”.2

 

 Следователно Христос, чрез когото се 

освещават всички, сам не е осветен. 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 1:35: „Светото, Което ще се роди от 

тебе, ще се нарече Син Божий.” И у Иоана, 10:36: „Когото Отец освети и прати в 

света.” 

 

 Отговарям с думите, че съгласно казаното по-горе преизобилието на 

освещаващата Христовата душа благодат идва от единението със Словото: съгласно 

реченото у Иоана, 1:14: „Видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, пълен 

с благодат и истина.” Ала по-горе беше показано, че още в първия момент на 

зачеването му тялото на Христа е било одушевено и прието от Словото Божие. 

Откъдето следва, че в първия момент на зачатието Христос е притежавал пълнотата на 

освещаващата душата и тялото му благодат. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че редът, който 

споменава тук апостолът, се отнася до онези, които напредват, за да достигнат до 

духовно състояние. А в тайната на въплъщението е налице по-скоро низхождане на 

божествената пълнота към човешката природа, нежели напредване на самата, все едно 

предсъществуваща, човешка природа към Бога. Затова в човека Христос от самото 

начало е имало съвършена духовност. 

 На второто трябва да се отговори, че освещаването е придобиване на някаква 

святост. Но дадено нещо става такова не само от противоположното, ами и от 

отрицателното или липсващото: както бялото става такова както от черното, така и от 

не-бялото. Ние ставаме от грешници свети: така че светостта ни е от пречистването ни 

от греха. А Христос, именно като човек, става свят, понеже не винаги е притежавал 

благодатната святост: но той не става свят от грешник, понеже никога не е имал грях; и 

като човек той става свят от не-свят, не, разбира се, по лишеност, все едно че някога е 

бил човек, пък не е бил свят, ами по отрицание, в смисъл, че когато не е бил човек, не е 

притежавал човешка святост. Затова той едновременно станал човек и свят човек. 

Поради което и ангелът рекъл: „Светото, Което ще се роди от тебе.” Което Григорий 

                                                 
2 De Trinitate, I 6. – cf. ibid., IV 1. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХХІV. За съвършенството на заченатия младенец 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

тълкува така в осемнадесета книга на „Поучения”3

 На третото пък следва да се отвърне, че по един начин Отец сътворява нещата 

чрез Сина, а по друг цялата Троица освещава човеците чрез човека Христос. Защото 

Божието Слово има едни и същи сила и действие с Бога Отца: поради което Отец не 

действува чрез Сина като чрез инструмент, който задвижва движещото се. А 

човековостта на Христа е нещо като „инструмент на божествеността”, както 

споменахме по-горе. Затова човековостта на Христа е освещаваща и осветена. 

: „Тук се твърди, че за разлика от 

нашата святост, Христос ще се роди свят. Наистина ние, ако и да ставаме свети, не се 

раждаме такива: понеже ни ограничава направата на уязвимата ни природа. Напротив, 

наистина свят е роден единствено онзи, който не е заченат от плътско сношение.” 

 

 

Раздел 2. Дали Христос като човек е бил в състояние да се ползува от 

свободното си произволение още в първия момент на зачеването си4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос като човек не е бил в 

състояние да се ползува от свободното си произволение в първия момент на зачеването 

си. 

 1. Наистина, битието на вещта предхожда нейните постъпки или действия. Но 

ползуването на свободното произволение е някакво действие. Та щом душата на 

Христа е започнала да съществува в първия момент на зачеването му, както се вижда от 

казаното по-горе; изглежда невъзможно в първия момент на зачеването си Христос да 

се е ползувал от свободното си произволение. 

 2. Освен това ползуването на свободното произволение е избор. А изборът 

предпоставя разсъждение и съветване: понеже по думите на Философа в трета книга на 

„Етика”5

 3. Освен това свободното произволение е „способност на волята и разума”, както 

беше установено в първата част на това съчинение: така че употребата на свободното 

произволение е действие на волята и разума или интелекта. Само че действието на 

 изборът е „влечение към нещо предварително обмислено”. Следователно, 

както изглежда, Христос не се е ползувал от свободното си произволение още в първия 

момент на зачеването си. 

                                                 
3 Gregorius Magnus papa, Moral., XVIII 52. 
4 Cf. De verit., q.29 a.8. 
5 Aristoteles, Ethic., III 2, 1112a15; Thomas Aquinas, lect.6 – cf. ibid., VI 2, 1139a23; Thomas Aquinas, lect.2. 
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интелекта предпоставя действие на сетивата: а последното е възможно единствено при 

пригодност на сетивните органи, каквато очевидно не е била налице в първия момент 

на Христовото зачеване. Оказва се, следователно, че Христос не се е ползувал от 

свободното си произволение още в първия момент на зачеването си. 

 

Противно на това е обаче казаното от Августин в „За Троицата”6

 

: „Тутакси щом 

попаднало в утробата, съхранявайки истината на собствената си природа, Словото 

станало плът и завършен човек.” Но завършеният човек се ползува от свободното си 

произволение. Следователно и Христос го е правил още в първия момент на зачеването 

си. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, на приетата от Христа 

човешка природа е присъщо духовно съвършенство, което не е постигнала постепенно, 

ами го е имала от самото начало. Върховното съвършенство обаче е не в способността 

или предразположението, ами в действието: поради което във втора книга на „За 

душата”7 е казано, че действието е нещо вторично. Ето защо трябва да признаем, че в 

първия момент на зачеването си Христос е притежавал онова действие на душата, което 

може да бъде мигновено. А такова е действието на волята и интелекта, което действие и 

е употребата на свободното произволение. Защото действието на интелекта и волята се 

осъществява мигновено, далеч по-бързо дори от телесния поглед: понеже мисленето, 

пожелаването и сетивното възприемане не е такова движение, каквото е „действието на 

незавършеното”, осъществявано последователно; ами е „действие на нещо вече 

завършено”, както е казано в трета книга на „За душата”.8

 

 Ето защо трябва да се каже, 

че още в първия момент на зачеването си Христос се е ползувал от свободното си 

произволение. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че битието предхожда по 

природа действието: но не е преди него по време, ами щом действуващото има 

завършено битие, то тутакси започва да действува, стига само нещо да не му пречи. 

Така например огънят, щом пламне, тутакси започва да топли и осветява. Но 

стоплянето се осъществява не за миг, ами постепенно: докато осветяването е 

                                                 
6 Cf. Petrus Lombardus, Sent., III d.2 c.3. 
7 Aristoteles, De anima, II 1, 412a22; Thomas Aquinas, lect.1.   
8 Ibid., III 7, 431a6; Thomas Aquinas, lect.12. 
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мигновено. Такова именно действие е употребата на свободното произволение, както 

беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че щом свършим със съветването или 

разсъждението, тутакси можем да изберем. А нуждаещите се от съвет и размишление, 

свършат ли да се съветват, придобиват сигурност за избора си: и затова тутакси 

избират. От което се вижда, че предварителното разсъждение и съветът са нужни при 

избора единствено за изследване на несигурното. Само че още в първия момент на 

зачеването си Христос е притежавал както пълнотата на оправдаващата благодат, така 

и пълнотата на познатата истина: съгласно реченото у Иоана, 1:14: „пълен с благодат и 

истина”. Поради което той е бил сигурен във всичко и значи е бил в състояние 

мигновено да избере. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христовият интелект, притежаващ 

влято в него знание, е можел да мисли и без да се обръща към представите, както беше 

установено по-горе. Затова в него е можело да има действие на волята и интелекта без 

такова на сетивата. Прочее, в първия момент на зачеването му в него е можело да има и 

сетивно действие: най-вече осезание, каквото заченатият плод има в майката и преди да 

е придобил разумна душа, както четем в „За раждането на живите същества”.9

 

 Ето защо 

Христос, който още в първия момент на зачеването си е имал разумна душа, доколкото 

тялото му вече било оформено и снабдено със сетивни органи, в още по-голяма степен 

е можел да осъществява сетивното действие осезание. 

 

Раздел 3. Дали Христос е можел да трупа заслуги още в първия 

момент на зачеването си10

 

 

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

заслуги още в първия момент на зачеването си. 

 1. Наистина, свободното произволение се отнася еднакво и към придобиването, 

и към загубата на заслуги. Ала в първия момент на сътворяването си дяволът не е 

можел да съгрешава: както беше установено в първата част на това произведение. 

Следователно и душата на Христа не е можела да придобива заслуги в първия момент 

на сътворяването, който именно е първият момент на зачеването му. 
                                                 
9 Id., De generat. animal., II 3, 736b1. 
10 Cf. Sent., III d.18 a.3; De verit., q.29 a.8. 
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 2. Освен това притежаваното от човека в първия момент на зачеването му 

очевидно му е естествено присъщо: понеже то е пределът на неговото естествено 

раждане. Ала естественото не принася заслуги: както става ясно от казаното във 

втората част на настоящото съчинение. Излиза, следователно, че употребата на 

свободното произволение от човека Христос в първия момент на неговото зачеване не е 

принасяла никакви заслуги. 

 3. Освен това веднъж заслуженото става собствено присъщо на човека, поради 

което то очевидно не може повторно да принесе заслуга: понеже никой не заслужава 

онова, което му е собствено присъщо. Та ако Христос е заслужил нещо в първия 

момент на зачеването си, следва, че сетне не е заслужил нищо. Което очевидно не е 

вярно. Следователно Христос не е придобил заслуги в първия момент на зачеването си. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в коментара му върху книгата 

Изход11

 

: „Нарастването на заслугите е напълно невъзможно за душата Христова.” То би 

било възможно, ако в първия момент на зачеването му не е имал никакви заслуги. 

Следователно в първия момент на зачеването си Христос е имал такива. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, в първия момент на 

зачеването си Христос е бил осветен чрез благодатта. Има обаче два вида освещаване: 

на възрастните, които стават свети благодарение на собственото си поведение; и на 

децата, които придобиват святост не благодарение собствената си вяра, ами 

благодарение вярата на родителите или Църквата. Първото освещаване е по-съвършено 

от второто: както действието е по-съвършено от предразположението и 

съществуващото само по себе си – от съществуващото благодарение на друго. Та тъй 

като освещаването на Христа е било всесъвършено, понеже бил осветен така, че да е 

освещаващ останалите; излиза, че той е бил осветен чрез собственото движение на 

свободното му произволение към Бога. А това тъкмо движение на свободното 

произволение трупа заслуги. Откъдето следва, че Христос е придобил заслуги още в 

първия момент на зачеването си. 

 

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

произволение не се отнася по един и същ начин към доброто и злото: понеже към 

                                                 
11 Cf. Paterius, Expos. Nov. et Vet. Test., I 2, 40. 
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доброто е отнесено само по себе си и естествено; а към злото – като ущърбност и 

противоестествено. Ала по думите на Философа във втора книга на „За небето”12

 На второто трябва да се отговори, че притежаваното от човека в първия 

момент на сътворяването му съобразно общия ход на природата, е естествено за него: 

нищо обаче не пречи дадено творение още в началото на сътворяването си да е 

получило от Бога някакво благодатно отличие. По този именно начин душата на Христа 

в началото на сътворяването му е придобила благодатта, чрез която е в състояние да 

трупа заслуги. Това е и причината въпросната благодат по уподобление да се нарича 

естествена за човека: както проличава от думите на Августин в „Енхиридион”.

 

„противоестественото е вторично по отношение на естественото: понеже то е един вид 

развала на естественото”. Затова свободното произволение на дадено творение в първия 

момент на създаването може да се движи към доброто, трупайки заслуги, но не и към 

злото, съгрешавайки: стига само природата да е непокътната. 

13

 На третото пък следва да се отвърне, че няма пречка едно и също нещо да е 

присъщо някому поради различни причини. Затова Христос е можел да заслужи 

безсмъртната слава, заслужена от него още в първия момент на зачеването му, и чрез 

по-сетнешните си действия и страдания: не в смисъл, че повече я заслужава; ами за да я 

заслужи поради повече причини. 

 

 

 

Раздел 4. Дали Христос е бил съвършен съзерцател в първия момент 

на зачеването си14

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил съвършен 

съзерцател в първия момент на зачеването си. 

 1. Наистина, заслугата предхожда наградата: както и провинението предхожда 

наказанието. Само че в първия момент на зачеването си Христос е имал заслуги, както 

беше казано. Та щом положението на съзерцател е най-първата награда, излиза, че в 

първия момент на зачеването си Христос не е бил съзерцател. 

 2. Освен това Господ казва у Лука, 24:26: „Нали тъй трябваше да пострада 

Христос и да влезе в славата Си?” Но славата е свързана с положението на съзерцателя. 

                                                 
12 Aristoteles, De caelo, II 3, 286a18; Thomas Aquinas, lect.4. 
13 Enchirid., 40. 
14 Cf. S. th., I-II q.5 a.7 ad 2; III q.49 a.6 ad 3.  
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Следователно Христос не е бил в това положение в първия момент на зачеването си, 

когато още не бил претърпял никакво страдание. 

 3. Освен това неприсъщото нито на човека, нито на ангела, е очевидно собствено 

присъщо на Бога: а значи то не подобава на човека Христос. Но да е винаги блажен не 

подобава нито човекът, нито ангелът: понеже ако бяха установени като блажени, те 

след това не биха съгрешили. Следователно човекът Христос не е бил блажен в първия 

момент на зачеването си. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Псалома, 64:5: „Блажен е оня, когото си 

Ти избрал и приближил”: което според глосата се отнася за човешката природа на 

Христа, която била приета от Словото Божие в единството на лицето. Ала човешката 

природа е била приета от Божието Слово в първия момент на зачеването. Следователно 

човекът Христос е бил блажен още в първия момент на зачеването си. Което ще рече да 

е съзерцател. 

 

 Отговарям с думите, че, както става ясно от казаното, не е подобавало при 

зачеването си Христос да приеме не действителната благодат, ами само 

предразположеността към такава. Но той е приел благодат не по мяра, както беше 

установено по-горе. А благодатта на пътника, която е ущърбна спрямо тази на 

съзерцателя, е по-малка по мяра в сравнение с тази на последния. Откъдето се вижда 

ясно, че в първия момент на зачеването си Христос е получил не само такава благодат, 

каквато получават съзерцателите, ами и по-голяма от тази на всички съзерцатели. И тъй 

като въпросната благодат е била действителна, той действително бил съзерцател, 

виждайки Бога по същност по-ясно в сравнение с другите твари. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както беше казано по-

горе, Христос е заслужил не душевната слава, съобразно която е наречен съзерцател; 

ами телесната слава, до която стигнал чрез страданието си. 

 Оттук става ясен отговорът на второто възражение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос, който бил Бог и човек, в 

човековостта си имал нещо повече от останалите твари: именно от самото начало да 

бъде блажен.       
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