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ВТОРИ ВЪПРОС.  
ЗА НАЧИНА НА ЕДИНЕНИЕ НА ВЪПЛЪТЕНОТО СЛОВО С ОГЛЕД 

НА САМОТО ЕДИНЕНИЕ 
 

 Следва да разгледаме начина на единение на въплътеното Слово. Първо, с оглед 

на самото единение; второ, с оглед на приемащата личност; трето, с оглед на приетата 

личност. 

 Във връзка с първото се поставят дванадесет въпроса: 

 Първо, дали единението на въплътеното Слово е станало в природата. 

 Второ, дали е станало в лицето. 

 Трето, дали е станало в носителя или ипостасата. 

 Четвърто, дали личността или ипостасата на Христа след въплъщението е 

съставна. 

 Пето, дали в Христа е станало някакво единение на душа и тяло. 

 Шесто, дали човешката природа е била съединена със Словото акцидентално. 

 Седмо, дали самото съединение е нещо тварно. 

 Осмо, дали то е същото като приемането. 

 Девето, дали е най-голямото единение. 

 Десето, дали единението на двете природи в Христа е станало по благодат. 

 Единадесето, дали някакви заслуги са го предшествували. 

 Дванадесето, дали някаква благодат е била естествено присъща на човека 

Христос. 

 

 

Раздел 1. Дали единението на въплътеното Слово е станало в една 

природа1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че единението на въплътеното Слово е станало в една 

природа. 

 1. Наистина, Кирил казва, а това е вписано и в документите на Халкедонския 

събор2

                                                
1 Cf. Sent., III d.5 q.1 a.2; De verit., q.20 a.1; In Phil., II lect.2; C. Gent., IV 35. 41; De unione Verbi, a.1; In Io., 
I lect.7; In Rom., I lect.2; Compend. theol., 206.  

, че „трябва да мислим не две природи, ами една въплътена природа на Словото 
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Божие”. А това не би станало, ако единението не е в природата. Следователно 

единението на въплътеното Слово е станало в природата. 

 2. Освен това Атанасий казва в Символа на вярата, че както разумната душа и 

плътта образуват заедно човешката природа, така Бог и човекът съвместно образуват 

природата на едного. Следователно единението е станало в природата. 

 3. Освен това при две природи едната не бива назована чрез другата, ако те в 

някакъв смисъл не се преобразуват една в друга. Ала в Христа божествената и 

човешката природа се назовават взаимно: понеже според Кирил3 божествената природа 

е „въплътена”; а според Григорий от Назианс4 човешката природа е „обожествена”; 

както се вижда и от думите на Дамаскин.5

 

 Следователно излиза, че от двете природи е 

станала една. 

 Противно на това е обаче казаното в определението на Халкедонския събор6

 Отговарям с думите, че за да разрешим този въпрос, трябва да видим какво 

представлява природата. Трябва да се знае, следователно, че името „природа” (natura) 

идва или е взето от „пораждам” (a nascendo). Ето защо с това название най-напред е 

било обозначавано създаването на живите същества, наречено раждане или плодене: 

понеже „природа” звучи като „породеност” (nascitura). След това названието е 

започнало да обозначава началото на въпросното пораждане. И тъй като началото на 

пораждането у живите същества е вътрешно, по-късно названието „природа” е 

започнало да означава всяко вътрешно начало на движението: във връзка с което 

Философът отбелязва във втора книга на „Физика”

: 

„Изповядваме, че в последните дни единородният Син Божи ще бъде разпознат 

несмесено, неизменно, неделимо, неразделно, като съединеността обаче няма да снеме 

различието между природите.” Следователно единението не е станало в природата. 

7

                                                                                                                                                   
2 Gesta Concilii Chalcedonensis, II act.1. 

, че „природата е начало на 

движението в онова, което съществува само по себе си, а не акцидентално”. Но такова 

начало е или формата, или материята. Затова природата понякога се нарича форма, а 

понякога – материя. И тъй като цел на естественото пораждане в раждащото се е 

„същността на вида, обозначавана чрез определението”, то именно въпросната същност 

на вида се нарича природа. По този именно начин определя природата Боеций в „За 

3 Ер. 45. 
4 Orat. 45. 
5 De fide orth., III 6. 11. 17. 
6 Gesta Concilii Chalcedonensis, V act.2. 
7 Phys., II 1, 192b21; Thomas Aquinas, lect.1. 
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двете природи”8

 Ако схващаме природата по този именно начин, то единението на въплътеното 

Слово няма как да е станало в природата. Понеже дадено нещо става едно от две или 

повече по три начина. Първо, от две оставащи цялостни завършени неща. Което може 

да стане единствено при неща, чиято форма е съчетаност, ред или фигура: например от 

струпаните без какъвто и да е ред камъни чрез съчетаването им се получава само 

купчина; а от камъни и дър вета, р азпо ложени в някакъв р ед и пр иведени в някаква 

фигура, се получава къща. В този смисъл едни твърдят, че единението става или чрез 

безредно смесване; или чрез размерно подреждане. Само че това не може да бъде. 

Първо, понеже съчетаността, редът или фигурата е не субстанциална, ами акцидентална 

форма. И така ще излезе, че единението при въплъщението не е само по себе си, ами е 

акцидентално: което ще отхвърлим малко по-долу. Второ, понеже по такъв начин не се 

получава безусловно едно, ами едно в някакво отношение: тъй като частите остават в 

действителност много. Трето, понеже форма на такива неща е не природата, ами по-

скоро изкуството: например формата на къщата. И така няма да се образува една 

природа в Христа, както самите тези люде желаят. 

, заявявайки: „Природата е видовото различие, придаващо формата на 

всяка вещ”, доколкото то именно дава изчерпателното определение за вида. Та тук ние 

говорим за природата именно доколкото тя обозначава същността или онова, което е, 

сиреч, каквината на вида. 

 По друг начин дадено нещо възниква от завършени, но преобразувани части: 

както от елементите възниква нещо съставно. Та някои заявяват, че единението става 

тъкмо чрез такова съчленяване. Само че и това не може да бъде. Първо, понеже 

божествената природа е изцяло непроменлива: както беше казано в първата част на 

това съчинение. Затова нито тя може да се обърне в друго, тъй като е неразрушима: 

нито друго – в нея, тъй като е невъзникнала. Второ, понеже смесеното не е тъждествено 

по вид с никое от нещата, които са се смесили: плътта например е различна по вид от 

всеки от елементите. Така Христос не би имал същата природа нито с баща си, нито с 

майка си. Трето, понеже не е възможна смес между много далеч отстоящи едно от 

друго неща: тъй като природата на едното от тях се разпада, например ако някой капне 

вода в делвата с вино. Та тъй като божествената природа безкрайно надхвърля 

човешката, не може да има смесване, ами ще остане само божествената. 

                                                
8 De duabus naturis, 1. 
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 По трети начин дадено нещо се образува от непроменливи, ала незавършени 

части; както от душата и тялото се образува човекът; а също и от различните членове. 

Само че нищо такова не може да кажем по отношение тайната на въплъщението. 

Първо, понеже всяка от двете природи, божествената и човешката, по самото си 

понятие е завършена. Второ, понеже божествената и човешката природа не могат да 

образуват нещо по начина, по който това правят количествените части, както членовете 

образуват тялото: тъй като божествената природа е нетелесна. Нито пък по начина, 

както това правят формата и материята: тъй като божествената природа не може да 

бъде нечия форма, особено пък на тялото. В противен случай би излязло, че получилият 

се вид ще е споделим с много: и така би имало много Христоси. Трето, понеже тогава 

Христос не би имал нито човешка, нито божествена природа: защото прибавеното 

различие променя вида, както единицата при числата според казаното в осма книга на 

„Метафизика”.9

 

 

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

изказване на Кирил е разтълкувано в документите на Петия събор10

 На второто трябва да се отговори, че у всекиго от нас душата и тялото 

образуват двойно единство: на природата и на личността. На природата, доколкото 

душата се присъединява към тялото, придавайки му завършена форма, та от двете да 

стане една природа като от действителност и възможност или от материя и форма. В 

този смисъл няма никакво сходство: понеже божествената природа не може да е форма 

на тялото, както беше доказано в първата част на настоящото произведение. А 

единството на лицето се образува от тях, доколкото един е този, който субсистира в 

плът и душа. В този смисъл е налице сходство: защото един е Христос, който 

субсистира в божествена и човешка природа. 

 така: „Ако някой, 

твърдейки, че въплътена е едната природа на Бог Слово, не схваща това така, както ни 

поучават отците ни, а именно, че това става чрез единението на божествената и 

човешката природа по субсистенция, ами от тези думи опитва да заключи за една само 

природа или субстанция на Христовата божественост и плът, да бъде анатемосан.” 

Защото смисълът е не че при въплъщението от двете природи се образува една: ами че 

едната природа на Божието Слово е присъединила плътта в лицето си. 

                                                
9 Aristoteles, Metaphys., VIII 3, 1043b36; Thomas Aquinas, lect.3. 
10 Conc. Cpolit., II coll.8 cn.8. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че по думите на Дамаскин на 

споменатото място божествената природа е наречена въплътена, понеже е личностно 

съединена с плътта: а не че се е преобразувала в природата на плътта. По същия начин 

и плътта е наречена обожествена, както отбелязва пак той, не чрез преобразуване, ами 

чрез съединяването си със Словото, като запазва обаче собствените си свойства: така че 

плътта се разбира като обожествена, защото е станала плът на Словото Бо жие, а не 

защото е станала Бог. 

 

 

Раздел 2. Дали единението на въплътеното Слово е станало в 

лицето11

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че единението на въплътеното 

Слово не е станало в лицето. 

 1. Наистина, Божието лице не е нещо различно от природата, както беше 

установено в първата част на това съчинение. Следователно, щом единението не е в 

природата, то не е станало и в лицето. 

 2. Освен това човешката природа не е по-малко достойна в Христа, нежели в нас. 

Но личността е свързана с достойнството, както беше установено в първата част. Та 

щом човешката природа в нас има собствена личностност, то още повече трябва да е 

имала такава в Христа. 

 3. Освен това Боеций отбелязва в „За двете природи”12

 

, че „лицето е неделимата 

субстанция на разумната природа”. Ала Словото Божие е приело неделимата човешка 

природа: защото „общата природа не съществува сама по себе си, ами се вижда чрез  

обикновено съзерцание”, както твърди на посоченото място Дамаскин. Следователно 

човешката природа има собствена личностност. И значи излиза, че единението не е 

станало в лицето. 

 Противно на това е обаче онова, което четем в споменатото постановление на 

Халкедонския събор: „Изповядваме не разчленения и разделен в две лица, ами един и 

същ единороден Син, Господ наш Иисус Христос.” Следователно единението на 

Словото е станало в лицето. 
                                                
11 Cf. Sent., III d.5 q.1 a.3; In Phil., II lect.2; C. Gent., IV 41; De unione Verbi, a.1. 
12 De duabus naturis, 3. 
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 Отговарям с думите, че „лице” означава нещо различно от „природа”. Природа 

е същността на вида, обозначавана чрез определение. И ако не сме в състояние да 

открием нищо друго, присъвкупено към отнасящото се до понятието за вида, няма 

необходимост природата да бъде отличавана от носещото въпросната природа, сиреч от 

субсистиращия в тази природа индивид: понеже всеки субсистиращ в дадена природа 

индивид е напълно тъждествен със собствената си природа. Случва се обаче в някои 

субсистиращи неща да бъде открито нещо, което не се отнася до понятието за 

същността, например акциденции и индивидуализиращи принципи: както е видно най-

добре при неща, състоящи се от материя и форма. Ето защо в такива неща природата и 

носителят й се отличават включително реално: не в смисъл, че са напълно отделени, 

ами в смисъл, че в носителя е включена природата на вида, ала са надбавени и други 

неща, които стоят извън понятието за вида. Затова носителят бива обозначаван като 

цяло, имащо природата като формална и придаваща му завършеност част. Затова в 

съставните от материя и форма неща природата не се предицира за носителя: защото не 

казваме, че ето този човек е собствената си човековост. Ако обаче има такава вещ, при 

която извън понятието за вида или за природата й няма съвсем нищо, както е например 

при Бога, където между носителя и природата няма реално различие, ами само различие 

по мисленото от нас понятие: понеже едно и също е назовано „природа” като някаква 

същност, и „носител” като нещо субсистиращо. Казаното за природата следва да бъде 

разбрано като отнасящо се до лицето в разумните и интелектуални твари: защото 

лицето не е нищо друго освен  „неделимата субстанция на разумната природа”, както се 

изразява на споменатото място Боеций. 

 Следователно всичко, което е вътрешно присъщо на дадено лице, независимо 

дали се отнася до природата му или не, се съединява с него тъкмо в лицето. Така че, ако 

човешката природа не се съединяваше с Божието Слово в лицето, тя няма да се 

съединява с него по никакъв начин. С което напълно отпада вярата във въплъщението: 

което разрушава и цялата християнска вяра. Та тъй като Словото Божие има съединена 

със себе си човешката природа, която не е собствената му божествена природа, следва, 

че единението е станало в лицето на Словото, а не в природата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че макар в Бога да няма 

реално различие между природа и лице, такова има съобразно начина на обозначаване, 

както беше казано: защото лицето е обозначено като субсистиращо. И тъй като 
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човешката природа се съединява със Словото така, че Словото субсистира в нея, а не в 

смисъл, че се добавя нещо към понятието за неговата природа или че природата му се 

преобразува, то единението е станало в лицето, а не в природата. 

 На второто трябва да се отговори, че личностността по необходимост се отнася 

до достойнството и съвършенството на дадено нещо дотолкова, доколкото то 

съществува само по себе си: а тъкмо това се подразбира в названието „лице”. Само че 

още по-достойно е да съществуваш в нещо по-достойно от себе си, нежели сам по себе 

си. Поради това човешката природа е по-достойна в Христа, нежели в нас, понеже в 

нас, съществувайки сама по себе си, тя има собствена личностност, а в Христа 

съществува в лицето на Словото. Така придаващото завършеност на вида битие се 

отнася до достойнството на формата: ала сетивното е по-благородно в човека поради 

свързаността си с по-благородна придаваща завършеност форма, нежели в животното, 

където то самото е придаващо завършеност форма. 

 На третото пък следва да се отвърне, че „Словото Божие е приело не изобщо 

човешката природа, ами в отделния индивид”, както отбелязва на посоченото място 

Дамаскин: в противен случай то би подобавало на всеки човек така, както подобава на 

Христа. При това трябва да се има предвид, че не всеки индивид от рода на 

субстанцията, дори и в разумната природа, представлява личност: ами такъв е 

съществуващият сам по себе си, а не съществуващият в нещо по-съвършено от него. 

Затова ръката на Сократ, ако и да е индивид, не е личност: понеже съществува не сама 

по себе си, ами в нещо по-съвършено , именно в своето цяло. То ва мо же да бъде 

обозначено и като се каже, че лицето е „неделима субстанция”: защото ръката не е 

завършена субстанция, ами част от субстанцията. Та макар човешката природа да е 

индивид в рода на субстанцията, то доколкото съществува не отделно сама по себе си, 

ами в нещо  по-съвършено, тя няма собствена личностност. Тъкмо поради това 

единението е станало в лицето. 
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Раздел 3. Дали единението на въплътеното Слово е станало в 

носителя или ипостасата13

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че единението на въплътеното 

Слово не е станало в носителя или ипостасата. 

 1. Наистина, Августин казва в „Енхиридион”14: „Двете субстанции, 

божествената и човешката, са единият Син Божи: но той е едно нещо като Слово, друго 

е като човек.” В писмото си до  Флавиан и папа Лъв15

 2. Освен това ипостасата не е нищо друго освен „частична субстанция”, както 

отбелязва Боеций на споменатото място в „За двете природи”. Очевидно е обаче, че в 

Христа има и друга частична субстанция извън ипостасата на Словото, именно тялото, 

душата и съставното от тях. Следователно в Христа има и друга ипостаса, освен тази на 

Словото Божие. 

 заявява: „Едното от тях сияе с 

чудесата си, другото претърпява несправедливости.” Но това, което е ту едно, ту друго, 

е различно с оглед носителя си. Следователно единението на въплътеното Слово не е 

станало в носителя. 

 3. Освен това ипостасата на Словото не се съдържа в някакъв род, нито попада в 

някакъв вид: както се вижда ясно от казаното в първата част на това съчинение. Само 

че станалият човек Христос попада под вида „човек”: понеже в първа глава на „За 

божествените имена”16

 

 Дионисий заявява: „В нашата природа е встъпил онзи, който 

надхвърля свръхсъщностно всеки ред на всяка природа.” Но той не попада под вида 

„човек”, ако не е ипостаса на човешкия вид. Следователно в Христа има друга ипостаса 

извън тази на Словото Божие. От което пак следва горното. 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин17

 

 в трета книга: „В нашия 

Господ разпознаваме две природи, ала една ипостаса.” 

 Отговарям с думите, че някои люде, които не проумяват отношението на 

ипостасата спрямо лицето, признават в Христа едно само лице, ала приемат една 

                                                
13 Cf. Sent., III d.6 q.1 a.1; d.7 q.1 a.1; C. Gent., IV 38 sq.; Contra errorеs Graec., 20; De ratione fidei, 6; Quodl., 
IX q.2 a.1; De unione Verbi, 2; In Io., I lect.7; Compend. theol., 210 sq. 
14 Enchirid., 35. 38. 
15 Ер. XXVIII 4. 
16 De div. nom., I 4; Thomas Aquinas, lect.2. 
17 De fide orth., III 4. 
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ипостаса на Бога и друга на човека: все едно че единението е станало в лицето, а не в 

ипостасата. Това е очевидно погрешно поради три причини. Първо, понеже лицето 

надбавя над ипостасата единствено определена природа, именно разумната; поради 

което Боеций заявява на споменатото място в „За двете природи”, че „лицето е 

неделимата субстанция на разумната природа”. Затова едно и също е на човешката 

природа в Христа да бъде приписана собствена ипостаса и собствено лице. Разбирайки 

това, светите отци осъдили както едното, така и другото на Петия събор, състоял се в 

Константинопол, заявявайки18

 Второ, понеже ако се предположи, че лицето надбавя нещо над ипостасата, в 

която е възможно да се осъществи единението, то това не е нищо друго, освен свързано 

с достойнството свойство: поради което някои

: „Ако няко й се опита да въведе в тайнството на 

въплъщението Христово две субсистенции или две лица, да бъде анатемосан: но и 

когато от светата Троица се въплъщава само едно, именно Словото Бог, към светата 

Троица не се добавя лице или субсистенция.” Но „субсистенция” е същото като 

субсистираща вещ: което е собствено ипостасата, както проличава от думите на Боеций 

в „За двете природи”.            

19 твърдят, че лицето е „ипостаса, 

отличена чрез свойство, отнасящо се до достойнството”. Та ако единението е станало в 

лицето, а не в ипостасата, то излиза, че единението е станало единствено с оглед на 

някакво достойнство. Това обаче е осъдено от Кирил и потвърдено от събора в Ефес20

 Трето, понеже единствено ипостасата е тази, на която се приписват естествените 

действия и свойства, а и изобщо всяко нещо, отнасящо се до понятието за природа: 

понеже казваме, че разсъждава, способен е да се смее и е разумно живо същество 

именно „ето този човек”. На това основание „ето този човек” е носителят: понеже той 

се подставя под отнасящите се към човека определения и те се изказват за него. Та ако 

в Христа имаше друга ипостаса, освен тази на Словото, би се оказало, че присъщото на 

човека би било истинно за някой друг, а не за Словото, именно да е роден от Дева, да 

страда, да бъде разпнат и погребан. Това също е осъдено и потвърдено на събора в 

 

със следните думи: „Ако някой след съединяването им раздели субсистенциите в 

единия Христос, свързвайки ги единствено по достойнство, авторитет или сила, а не по 

естествената им съединеност, да бъде анатемосан.” 

                                                
18 Coll.8 cn.5. 
19 Bonaventura, In Sent., I d.23 a.1 q.1. 
20 Cf. I c.26 anath.3. 
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Ефес21

 Та когато се казва, че в Христа имало две ипостаси или два носителя, или че 

единението не е станало в ипостасата или носителя, става дума очевидно за ерес, 

осъдена отдавна от всички. Затова в документите на същия събор

 с думите: „Ако някой отнесе към две лица или субсистенции реченото в 

евангелските и апостолските писания, а също от самия Христос или от светците за него; 

и приложи едно към човека, особено пък схванат като различен от Словото Божие, а 

друго – единствено към Словото на Бога Отец, все едно то подобава единствено Богу: 

да бъде анатемосан.” 

22

 

 четем: „Ако някой 

не изповядва, че Словото не е било съединено от Бога Отца с плътта по субсистенция и 

че Христос е едно със своята плът, сиреч че е Бог и човек, да бъде анатемосан.” 

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

различие прави „друго” (alterum), така същностното различие прави „друго нещо” 

(aliud). Очевидно е обаче, че другостта, дължаща се на акциденталното различие, може 

да се отнася към една и съща ипостаса или носител, понеже при тварните неща едно и 

също  по число  може да е носител на различни акциденции: ала при тях не се случва 

едно и също по число да е възможно да бъде носител на различни същности или 

природи. Следователно различното в творенията обозначава не различието в носителя, 

ами единствено различието на акциденталните форми: така че, когато Христос бива 

наричан ту едно, ту друго нещо, не се има предвид различие в носителя или ипостасата, 

ами такова на природите. Затова Григорий от Назианс заявява в писмото си до 

Хелидоний23

 На второто трябва да се отговори, че ипостасата означава частичната 

субстанция, само че не каквато и да е тя, а само доколкото се намира в нещо завършено. 

Доколкото обаче встъпва в единение в нещо по-завършено, тя не се нарича ипостаса: 

например ръката или кракът. По същия начин и човешката природа в Христа, която 

макар да е частична субстанция, встъпва в единение в нещо завършено, именно в целия 

: „Различни са нещата, от които е Спасителят, ала самият той не е 

различен. При това имам предвид различие, което не е същото като това в Троицата. 

Там ние говорим за различни лица, за да не смесим субстанциите: а не за различни 

неща.” 

                                                
21 Ibid., anath.4. 
22 Ibid., anath.2. 
23 Ер. 101. 
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Христос, който е Бог и човек, не може да бъде наречена ипостаса или носител: ами 

ипостаса или носител се назовава онова завършено нещо, в която тя се включва. 

 На третото пък следва да се отвърне, че и при тварните вещи отделното нещо 

попада в даден род или вид не благодарение на онова, което се отнася до 

индивидуалните му характеристики, а благодарение на определената според формата 

негова природа: понеже при съставните вещи индивидуацията става по-скоро 

съобразно материята. Така че е редно да кажем, щото Христос е в човешки вид 

благодарение на приетата природа, а не благодарение на самата ипостаса. 

 

 

Раздел 4. Дали личността на Христа е съставна24

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че личността на Христа не е 

съставна. 

 1. Наистина, личността на Христа не е нищо друго освен лицето или ипостасата 

на Словото, както се вижда от казаното. В Словото обаче няма разлика между лице и 

природа: както става ясно от казаното в първата част на това произведение. Та щом 

природата на Словото е проста, както беше показано пак там, невъзможно е и 

личността на Христа да е съставна. 

 2. Освен това всяка съставност е очевидно от части. Само че божествената 

природа не може да има смисъла на част: понеже всяка част представлява нещо 

незавършено. Следователно невъзможно е личността на Христа да е съставена от две 

природи. 

 3. Освен това нещо, което е съставено от части, изглежда да е от същия род като 

тях: така от телесни части бива съставено единствено тяло. Следователно, ако в Христа 

има нещо съставено от две природи, то не би било лице, ами природа. Така в Христа ще 

е налице единение в природата. Което противоречи на казаното по-горе. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин на споменатото място в трета 

книга: „В Господа Иисуса Христа разпознаваме две природи: но една ипостаса, 

съставена от тях двете.” 

 

                                                
24 Cf. Sent., III d.6 q.2 a.3. 
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 Отговарям с думите, че личността или ипостасата на Христа може да бъде 

разглеждана по два начина. Първо, сама по себе си. Така тя е напълно проста: както и 

природата на Словото. Второ, съобразно понятието за лице или ипостаса, на която е 

присъщо да пребивава в някаква природа. В този смисъл личността на Христа 

пребивава в две природи. Ето защо, макар да има едно субсистиращо нещо, налице са 

различни основания за това субсистиране. Така личността е наречена съставна, тъй като 

едно нещо субсистира в две. 

 

 Оттук става ясен отговорът на първото възражение. 

 На второто трябва да се отговори, че въпросната съставност на личността от 

природи е не по части, ами по брой: както всяко нещо, в което се срещнат две неща, 

може да бъде наречено съставено от тях. 

 На третото пък следва да се отвърне, че това, дето съставното е от същия род 

като съставящите го части, не е вярно във всички случаи, ами единствено при частите 

на нещо непрекъснато; понеже непрекъснатото бива съставено именно от непрекъснати 

части. Ала живото същество е съставено от душа и тяло, нито едното от които не 

представлява живо същество. 

 

 

Раздел 5. Дали в Христа са се съединили душата и тялото25

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не са се съединили 

душата и тялото. 

 1. Наистина, чрез съединяването на душата и тялото при нас възниква личността 

или ипостасата на човека. Значи, ако душата и тялото бяха съединени в Христа, чрез 

съединението им би трябвало да е възникнала някаква ипостаса. Не, разбира се, 

ипостасата на Словото Божие, която е вечна. Следователно в Христа ще има лице или 

ипостаса, различна от ипостасата на Словото. Което противоречи на казаното преди. 

 2. Освен това чрез съединяването на душата и тялото бива конституирана 

природата на човешкия вид. Но Дамаскин казва в трета книга26

                                                
25 Cf. Sent., III d.2 q.1 a.3; d.6 q.3 a.1; C. Gent., IV 37. 41; Compend. theol., 209. 

, че „не бива да виждаме 

общ вид в Господа наш Иисус Христос”. Следователно в него не са се съединили 

душата и тялото. 

26 De fide orth., III 3. 
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 3. Освен това душата се свързва с тялото единствено за да го оживотвори. Само 

че тялото на Христа е можело да бъде оживотворено от самото Божие Слово, което е 

изворът и началото на живота. Следователно в Христа не са се съединили душата и 

тялото. 

 

 Противно на това е обаче, дето тялото бива наречено одушевено единствено 

поради съединеността му с душата. А тялото Христово е наречено одушевено: съгласно 

онова, което се пее в Църквата27

 

: „Приемайки одушевено тяло, Той бе удостоен да бъде 

роден от Дева.” Следователно в Христа са се съединили душата и тялото. 

 Отговарям с думите, че Христос е наречен човек в същия смисъл, в който и 

другите люде, доколкото е от същия вид: съгласно думите на апостола в Посланието до 

филипяните, 2:7: „Уподоби се на човеци.” В самото понятие за човешкия вид е 

включено обаче съединението на душата с тялото: понеже формата конституира вида 

единствено когато е действителност на някаква материя; и това е завършекът на 

възникването, чрез което природата се насочва към своя вид. Следователно по 

необходимост трябва да кажем, че в Христа душата се е съединила с тялото: 

противното е ерес, отхвърляща истинността на човековостта на Христа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че на този аргумент се 

опират онези, които отхвърлят единението на душата и тялото в Христа: за да не би по 

този начин ще бъдем принудени да въведем нова личност или ипостаса в Христа; тъй 

като те забелязали, че при обикновените човеци единението на душата с тялото 

конституира личността. Само че при обикновените човеци това става така, понеже при 

тях душата и тялото се съчетават по начин, че да съществуват сами за себе си. В 

Христа, напротив, те се съединяват помежду си като свързани с нещо по-изначално, 

което субсистира в съставената от тях природа. Тъкмо поради това единението на 

душата и тялото в Христа не конституира нова ипостаса или личност: ами самото 

съставно се свързва с вече съществуващото лице или ипостаса. Оттук, естествено, не 

следва, че единението на душата и тялото в Христа е по-слабо от това в нас. Наистина, 

съединяването с по-блогородното не отнема силата и достойнството, ами ги увеличава: 

както сетивната душа конституира вида на животните, тъй като се разглежда като 

                                                
27 In festum Circumcis. ad Laud., ant.1. 
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последна фор ма; но  не и този на чо веците, при все че при тях е по-благородна и по-

силна, което се дължи на съединеността й с по-висшето и по-благородно съвършенство 

на разумната душа, както беше казано и по-горе. 

 На второто трябва да се отговори, че думите на Дамаскин могат да бъдат 

разбирани по два начина. Първо, като отнасящи се за човешката природа. Тя няма 

смисъла на общ вид, намирайки се в един само индивид; ами бидейки абстрахирана от 

всеки индивид в чистото умосъзерцание; или пък пребивавайки във всички индивиди. 

Само че Синът Божи не е приел човешката природа като само умосъзерцавана: понеже 

в такъв случай не би приел реалната човешка природа. Освен, разбира се, ако не се 

каже, че човешката природа е обособена идея: в смисъла, в който платониците говорят 

за човека без материя.28 Ала тогава Божият Син не би приел плът: противно на 

реченото у Лука, 24:39: „Духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.” По 

същия начин не може да се каже и че Синът Божи е приел човешката природа, както тя 

е във всички индивиди от същия вид: понеже тогава той би приел всички човеци. 

Остава, следователно – както и сам Дамаскин отбелязва малко по-нататък в същата 

книга29

 На третото пък следва да се отвърне, че две са началата на човешкия живот. 

Едното е действено. В този смисъл Словото Божие е началото на всеки живот. В друг 

смисъл дадено нещо е начало на живота в качеството си на форма. Понеже по думите 

на Философа във втора книга на „За душата”

 - че е приел човешката природа „в атома”, сиреч в индивида, „не, разбира се, в 

друг индивид, който да е носител или ипостаса на тази природа, ами в лицето на Божия 

Син”. По друг начин казаното от Дамаскин може да бъде разбрано като отнасящо се не 

до човешката природа, все едно че от единението на душата и тялото не се получава 

една обща природа, която е човешката: ами като отнасящо се до съединението на двете 

природи, божествената и човешката, от които не се образува нещо трето, което да е 

обща природа: тъй като  в такъв случай то би могло да бъде пр иписано на мнозина. 

Тъкмо това има предвид той. Поради което добавя: „Нито се е раждал, нито някога ще 

се роди друг Христос, от божественост и човековост, в божествеността и човековостта, 

който е съвършен Бог и същевременно завършен човек.” 

30

                                                
28 Cf. Aristoteles, Metaphys., III 2, 997b8; Thomas Aquinas, lect.10. 

 „за живите същества да са означава да 

живеят”; и както всяко едно нещо съществува формално именно чрез собствената си 

29 De fide orth., III 11. 
30 De anima, II 4, 415b13; Thomas Aquinas, lect.7. 
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форма, така тялото живее чрез душата. По този начин тялото не е можело да живее чрез 

Словото, което не може да е форма на тялото. 

 

 

Раздел 6. Дали човешката природа е била съединена със Словото 

Божие акцидентално31

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че човешката природа е била 

съединена със Словото Божие акцидентално. 

  

 1. Наистина, в Посланието до филипяните, 2:7, апостолът казва за Сина Божи, че 

„по вид се оказа като човек”. Ала видът (habitus) приляга акцидентално на оногова, 

чийто вид е: и той се приема било като един от десетте рода32

 2. Освен това всяко нещо, което се присъвкупява към нещо завършено, се 

присъвкупява към него акцидентално: понеже акциденция наричаме онова, което може 

да е присъщо или да не е присъщо на даден носител, без това да води до разрушаване 

на последния. А човешката природа се присъвкупява за определено време към Божия 

Син, който отвеки има съвършено битие. Следователно тя се присъвкупява към него 

акцидентално. 

; било като разновидност 

на качеството. Следователно човешката природа е акцидентално съединена със Сина 

Божи. 

 3. Освен това неотнасящото се към природата или същността на дадена вещ е 

нейна акциденция: понеже всяко съществуващо е или субстанция, или акциденция. Но 

човешката природа не се отнася към божествената същност или природа на Божия Син: 

понеже единението не е станало в природата, както беше казано по-горе. Следователно 

човешката природа трябва да се е присъвкупила към Сина Божи именно акцидентално. 

 4. Освен това инструментът се присъвкупява акцидентално. Ала човешката 

природа в Христа е била инструмент на божествеността: понеже по думите на 

Дамаскин в трета книга33

 

 „плътта на Христа представлявала инструмент на 

божествеността”. Оказва се, следователно, че човешката природа е била съединена със 

Сина Божи акцидентално. 

                                                
31 Cf. Sent., III d.6 q.3 a.2; In Phil., II lect.2; C. Gent., IV 34. 37. 41. 49; De unione Verbi, a.1; In Rom., I lect.2; 
Compend. theol., 203. 209 sq. 
32 В случая става дума за категорията „наличност” или „притежание”. 
33 De fide orth., III 15. 
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 Противно на това е обаче, дето предицираното акцидентално се предицира не 

като „нещо”, ами като „ето толкова по количество”, „ето такова по качество” или като 

„отнасящо се по някакъв начин”. Та ако човешката природа се присъвкупява 

акцидентално, когато се казва, че Христос е човек, то тя няма да се предицира като 

нещо, ами като качествено или количествено определение, или пък като някакво 

отношение. Което противоречи на декреталия на папа Александър34

 

, който гласи: 

„Щом Христос е съвършен Бог и съвършен човек, с какво безразсъдство дръзват някои 

люде да кажат, че Христос е човек само в някакво отношение, а не е изцяло такъв?” 

 Отговарям с думите, че за да проясним този въпрос, трябва да знаем, щото по 

отношение тайната на единението на двете природи в Христа са се надигали две ереси. 

Едната смесвала природите: така постъпвали например Евтихий и Диоскор, които 

смятали, че от двете природи се образувала една природа; и твърдели, че Христос е „от 

две природи”, които преди това са били разделени; а не е „в две природи”, тъй като 

това разделение изчезнало след съединяването им. 

 Другата е ереста на Несторий и Теодор Мопсуестки, които разделяли лицата. 

Според тях едно е лицето на Божия Син, друго – това на човека. Те ги смятали за 

взаимно съединени, първо, „по обитаване”: доколкото именно Словото Божие 

обитавало в оня човек като в храм. Второ, „по единство на преживяването”: доколкото 

волята на оня човек е винаги съответствуваща на волята Божия. Трето, „по действие”: 

доколкото, казвали те, онзи човек е инструмент на Божието Слово. Четвърто, „по 

достойнство и чест”: понеже всяко оказвано на Божия Син почитание е оказвано и на 

сина човешки поради свързаността му със Божия Син. Пето, „по еднозначност”, сиреч 

поради еднаквостта на названията: защото наричаме оня човек Бог и Син Божи. 

Очевидно е, обаче, че всички тези начини предполагат акцидентално единение. 

 Някои по-късни учители, смятайки, че отклоняват тези ереси, всъщност изпадат 

в тях поради невежество. Едни от тях35

                                                
34 Cf. Decretal. Gregorii IX, V tit.7 cn.7. 

 признават едната личност на Христа, ала 

полагат две ипостаси или два носителя, заявявайки, че някакъв човек, съставен от душа 

и тяло, от самото си зачеване е приет от Словото Божие. Това е първото мнение, 

посочено от Магистъра в шести раздел от трета книга на „Сентенции”. Други пък, 

желаейки да запазят единството на личността, настояват, че душата на Христа не е 

съединена с тялото, ами тези двете неща, разделени едно от друго, са акцидентално 

35 Cf. Guillelmus Altissiodorensis, Summa aurea, III tr.1 c.1 q.8.  
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съединени със Словото: за да не нарасне по този начин броят на лицата. Това е третото 

мнение, посочено от Магистъра на споменатото място. 

 Но както едното, така и другото мнение изпада в ереста на Несторий. Първото, 

защото според казаното по-горе едно и също е да признаеш две ипостаси или два 

носителя в Христа, както да признаеш две лица. И ако акцентът е поставен върху 

названието „лице”, то редно е да забележим, че и Несторий говорел за единство на 

лицето поради единството на достойнството и почитта. Затова и Петият събор пак на 

същото място определя анатема за оногова, който изповядва „едно лице съобразно 

достойнството, почитта и обожаването, както се изразяват налудно Теодор и 

Несторий”. Другото мнение изпада в ереста на Несторий, допускайки акцидентално 

единение. Защото няма разлика дали ще кажеш, като Несторий, че Словото Божие е 

съединено с човека Христос по  обитаване, като  в свой хр ам; или че Слово то е 

съединено с човека така, както се надява дреха, каквото е третото мнение. Такъв човек, 

прочее, казва дори нещо по-лошо от Несторий, именно че душата и тялото не са 

съединени. 

 Католическата вяра, удържаща средата между споменатите позиции, не твърди, 

че единението на Словото и човека е станало по същност или природа; но не казва и че 

то е станало акцидентално; ами се придържа към междинното положение, а именно, че 

единението е по субсистенция или ипостаса. Затова в четвъртия канон на Петия събор 

четем: „Тъй като единството може да бъде разбирано по много начини, то следващите 

нечестивостта на Аполинарий и Евтихий, изповядвайки разединеността на нещата, 

които са заедно”, сиреч разединявайки двете природи, „говорят за съединението като 

смесване; а последователите на Теодор и Несторий, радвайки се на разделението, 

говорят за единство на преживяването. Светата Божия Църква отхвърля нечестивостта 

и на двете тези вероломни твърдения и изповядва единението на Божието Слово с 

плътта като съставеност, именно по субсистенция.” 

 Така става ясно, че второто от трите изброени от Магистъра мнения, което 

говори за една ипостаса на Бога и човека, не е собствено мнение, ами е положение на 

католическата вяра. По същия начин първото мнение, според което има две ипостаси; и 

третото, според което единението е акцидентално, следва да бъдат наречени не мнения, 

ами ереси, осъдени на църковните събори.     
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както заявява 

Дамаскин в трета книга36, „примерите няма защо да са във всяко едно отношение и 

безостатъчно сходни: понеже напълно сходното е всъщност същото, а не пример. Това 

е особено валидно в сферата на божественото: понеже няма как да се намери сходен 

пример и в теологията”, сиреч по отношение божествеността на лицата, „и в 

икономията”, сиреч по отношение тайната на въплъщението. Човешката природа в 

Христа се уподобява на вида, сиреч на дрехата, сама че не в смисъла на акцидентално 

единение: ами в смисъл, че Словото се разпознава чрез човешката природа така, както 

човекът – чрез дрехата. Освен това дрехата се променя, доколкото се оформя съобразно 

с фигурата на онзи, който я надява, докато той самият не променя формата си заради 

дрехата: по сходен начин и приетата от Словото Божие човешка природа се подобрява, 

ала самото Божие Слово не е променено; както пояснява Августин в „Осемдесет и три 

въпроса”.37

 На второто трябва да се отговори, че присъвкупяващото се към завършеното 

битие се присъвкупява акцидентално, освен ако не бъде въвлечено в съединението 

заедно с въпросното завършено битие. Така при възкресението тялото се присъвкупява 

към съществуващата отнапред душа: но не акцидентално, тъй като е прието в същото 

битие, та да има битие, оживотворено чрез душата. Не така е при белотата: защото едно 

е битието на бялото, а друго е битието на човека, към което се присъвкупява белотата. 

Божието Слово отвеки е имало завършено битие като ипостаса или лице: а човешката 

природа се присъвкупява към него във времето, не като приета в едното битие на 

пр иродата, както тялото се пр иема в битието на душата; ами в едното битие на 

ипостасата или лицето. Ето защо човешката природа не се съединява акцидентално със 

Сина Божи. 

   

 На третото трябва да се отговори, че акциденцията се отличава от 

субстанцията. Но като субстанция, както се вижда от пета книга на „Метафизика”38

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че не всяко нещо, което се приема 

като инструмент, се отнася към ипостасата на приемащия, както е например при 

, се 

обозначават две неща: същността или природата; и носителят или ипостасата. Ето 

защо, за да не бъде акцидентално, единението е достатъчно да е по ипостаса, макар да 

не е станало по природа. 

                                                
36 De fide orth., III 26. 
37 83 quaest., qu.73. 
38 Aristoteles, Metaphys., V 8, 1017b23; Thomas Aquinas, lect.10.  
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секирата и меча: нищо не пречи обаче онова, което се приема и съединява в ипостасата, 

да се отнася като инструмент, както е например при човешкото тяло и неговите 

членове. Та според Несторий човешката природа е приета от Словото единствено като 

инструмент, но не и в единството на ипостасата. Затова той признава оня човек не за 

Син Божи, ами за негов инструмент. Поради което Кирил39

 

 отбелязва в писмото си до 

египетските монаси: „Писанието говори за този Емануил”, сиреч за Христа, „не като за 

обслужващ инструмент: ами като за истински очовечен”, сиреч станал човек, „Бог”. На 

свой ред Дамаскин смята човешката природа в Христа за инструмент, отнасящ се обаче 

до единството на ипостасата. 

 

Раздел 7. Дали единението на божествената и човешката природа е 

нещо тварно40

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че единението на божествената и 

човешката природа не е нещо тварно. 

 1. Наистина, в Бога не може да има нищо тварно: понеже наличното в Бога е Бог. 

Само че единението е в Бога: понеже самият Бог е съединен с човешката природа. 

Излиза, следователно, че единението не е нещо тварно. 

 2. Освен това целта е най-значимото във всяко нещо. Но цел на единението е 

божествената ипостаса или лицето, полагащо предела на единението. Следователно, 

както изглежда, за това единение трябва да съдим най-вече съобразно божествената 

ипостаса. Която не е нещо тварно. А значи и самото единение не е нещо тварно. 

 3. Освен това „онова, поради което дадено нещо е такова, е такова в още по-

голяма степен”.41

 

 Ала човекът е наречен Творец поради единението. Следователно още 

повече самото единение няма да е нещо тварно, ами ще е Творец. 

 Противно на това е обаче следното: Имащото начало във времето е тварно. Ала 

въпросното единение не е било извечно, ами има начало във времето. Следователно 

единението е нещо тварно. 

 

                                                
39 Ер. 1. 
40 Cf. Sent., III d.2 q.2 a.2; d.5 q.1 a.1; d.7 q.2 a.1. 
41 Aristoteles, Poster., I 2, 72a29; Thomas Aquinas, lect.6. 
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 Отговарям с думите, че единението, за което говорим, е отношение между 

божествената и човешката природа, доколкото те съвпадат в едното лице на Божия 

Син. Но, както беше казано в първата част на това съчинение, всяко отношение между 

Бога и творението е реално в творението, чрез чието изменение възниква въпросното 

отношение: в Бога, напротив, то не е реално, ами само по понятие, понеже не възниква 

чрез изменение на Бога. Та редно е да кажем, че единението, за което става дума, е в 

Бога не реално, ами единствено по понятие: а е реално в човешката природа, която 

представлява някакво творение. Поради което трябва да се каже, че то е нещо тварно. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че това единение е в Бога 

не реално, а само по понятие: понеже казваме, че Бог е съединен с творението, 

доколкото то е съединено с Бога, без самият той да се променя. 

 На второто трябва да се отговори, че понятието за отношението, както и това 

за движението, зависи от целта или края: но битието му зависи от носителя. И тъй като 

въпросното единение има реалното си битие именно в сътворената природа, както беше 

казано, следва, че то има тварно битие. 

 На третото пък следва да се отвърне, че човекът бива наречен и е Бог поради 

единението, доколкото предел му е божествената ипостаса. Оттук обаче не следва, че 

самото единение е Творец или Бог: защото когато дадено нещо бъде наречено тварно, 

се има предвид по-скоро битието му, а не отношението. 

 

 

Раздел 8. Дали единението е същото като приемането42

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че единението е същото като 

приемането. 

 1. Наистина, отношенията, също както и движенията, придобиват вида си от 

предела си. Но един и същ е пределът на приемането и единението, именно 

божествената ипостаса. Следователно се оказва, че няма разлика между единение и 

приемане. 

 2. Освен това в тайната на въплъщението едно и също изглежда да са единящият 

и приемащият, съединеното и приетото. А единението и приемането изглежда да 

                                                
42 Cf. Sent., III d.5 q.1 a.1. 
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следват действието и претърпяването на въздействие от страна съответно на единящия 

и съединеното, респективно на приемащия и приетото. Следователно, както изглежда, 

единението е същото като приемането. 

 3. Освен това на посоченото място в трета книга Дамаскин казва: „Едно е 

единението, друго е въплъщението. Единението обозначава единствено съчленяването: 

не обаче и защо то е сторено. Докато въплъщението и очовечаването посочват защо е 

било извършено съчленяването.” По същия начин и приемането не посочва защо е било 

сторено съчленяването. Излиза, следователно, че едно и също е единението и 

приемането. 

 

 Противно на това е обаче, дето божествената природа е наречена съединена, но 

не и приета. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, единението предполага съотнасяне 

на божествената и човешката природа, доколкото те съвпадат в една личност. Но всяко 

отношение, което има начало във времето, е причинено от някаква промяна. А 

промяната се състои от действие и претърпяване на въздействие. Значи трябва да се 

каже, че първата и основна отлика между единението и приемането е в това, дето 

единението привнася самата съотнесеност: а приемането – действието, благодарение на 

което едно е наречено приемащо, или претърпяването на въздействие, благодарение на 

което друго е наречено приемано. 

 От тази отлика на второ място идва и друга. Пр иемането е нещо в процес: а 

единението е нещо вече станало. Затова единящото се нарича съединено: а приемащото 

не се нарича прието. Наистина, човешката природа е обозначена на предела на 

приемането си в божествената ипостаса като „човек”: затова с право казваме, че Божият 

Син, който присъединява към себе си човешката природа, е човек. Но когато 

разглеждаме човешката природа сама по себе си, сиреч абстрактно, тя бива обозначава 

като приета: поради което не казваме, че Синът Божи е човешка природа. 

 Оттук следва и една трета отлика: именно тази, че отношението, особено това 

между еднакви неща, не клони по-скоро към едната крайност, нежели към другата; 

докато действието и претърпяването на въздействие се отнасят различно към 

действуващото и претърпяващото, както и към двата края. Поради което приемането 

определя както границата, откъм която, така и тази, към която, доколкото приемането 

(assumptio) представлява вземане за себе си от нещо друго (ab alio ad se sumptio): 
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докато единението не определя нито едното, нито другото. Ето защо е все едно дали ще 

кажем, че човешката природа е съединена с божествената, или обратното. Ала не 

казваме, че божествената природа е приета от човешката, ами обратното: понеже 

човешката природа е присъединена към божествената личност, та божественото лице 

да субсистира в човешката природа. 

 

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

приемането се отнасят към предела не по един и същ, ами по различни начини, както 

беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че единящото и приемащото не са изцяло 

тъждествени. Наистина, всяко приемащо лице е единящо: ала обратното не е така. 

Защото лицето на Отца е внедрило човешката природа в Сина, а не в себе си: поради 

което е наречено единящо, но не и приемащо. Не са едно и също и съединеното и 

приетото. Защото божествената природа се нарича съединена, но не и приета. 

 На третото пък следва да се отвърне, че приемането определя онова, с което е 

станало съчленяването, откъм приемащото, тъй като приемането е наречено „вземане за 

себе си”. При въплъщението и очовечаването това обаче е откъм приетото, каквото е 

плътта или човешката природа. Затова приемането е нещо различно по понятие както 

от единението, така и от въплъщението или очовечаването. 

 

 

Раздел 9. Дали единението на двете природи е най-голямото 

единение43

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че единението на двете природи 

не е най-голямото единение. 

 1. Наистина, от гледна точка понятието за единство съединеното отстъпва на 

едното: защото съединеното е такова по причастност, докато едното е такова по 

същност. Сред тварните неща обаче има нещо безусловно едно: такава е преди всичко 

единицата, която е началото на числото. Следователно единението, за което говорим, 

не представлява най-голямото единство. 

                                                
43 Cf. Sent., III d.5 q.1 a.1. 
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 2 . Освен то ва колкото по-далеч отстоят съединяващите се неща, толкова по-

малко е единението. Но съединяваните чрез въпросното единение неща, сиреч 

божествената и човешката природа, отстоят най-далеч едно от друго: понеже те отстоят 

безкрайно далеч. Следователно това е най-малкото единение. 

 3. Освен това чрез единението дадено нещо става едно. Ала когато в нас се 

съединяват душата и тялото, се получава както една и съща личност, така и една и съща 

природа: а от съединението на божествената и човешката природа се получава нещо 

едно единствено по лице. Следователно по-голямо е единението на душата с тялото, 

нежели на божествената природа с човешката. Така че единението, за което говорим, не 

представлява най-голямото единение. 

 

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

Троицата”44

 

, че „човекът е по-скоро в Божия Син, нежели Синът в Отца”. Но Синът е в 

Отца по същностно единство: а човекът е в Сина чрез единството на въплъщението. 

Следователно единението на въплъщението е по-голямо, нежели единството на 

божествената същност. Последната обаче е най-голямото съединено нещо. 

Следователно единението на въплъщението придава най-голямото единство. 

 Отговарям с думите, че единението свързва нещата в едно. Значи единението на 

въплъщението може да бъде разбрано по два начина: от гледна точка на съчетаващите 

се неща; и от гледна точка на онова, в което те се съчетават. Именно от тази гледна 

точка въпросното единение превъзхожда останалите: защото най-голямо е единството 

на божественото лице, в което се съединяват двете природи. То обаче не превъзхожда 

другите от гледна точка на съчетаващите се неща. 

 

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

божественото лице е по-голямо от числовата единица, която е начало на числото. 

Защото единството на божественото лице е само по себе си субсистиращо единство, а 

не прието в нещо по причастност: и то е завършено в себе си, тъй като в себе си има 

всичко отнасящо се до понятието за единство. Ето защо то няма смисъла на част, за 

разлика от числовата единица, която е част от числото и която е причастна на 

изброените вещи. В този именно смисъл единението на въплъщението превъзхожда 

                                                
44 De Trinitate, I 10. 
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числовата единица, именно поради единството на лицето. Не обаче и поради човешката 

природа, която не е самото единство на божественото лице, ами е съединена с него. 

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент се позовава на съчетаните 

неща: а не на лицето, в което е станало единението. 

 На третото пък следва да се отвърне, че единството на божественото лице е 

по-голямо от единството на личността и природата в нас. Поради което единението на 

въплъщението е по-голямо, нежели това на душата и тялото в нас. 

 А тъй като в аргумента против се предпоставя нещо невярно, а именно, че 

единението на въплъщението е по-голямо от единството на божествените лица в 

същността, то по повод авторитетното изказване на Августин трябва да се отбележи, че 

човешката пр ирода не е повече в Сина Бо жи, нежели Синът в Отца, ами е мно го по-

малко: но че самият човек в някакво отношение е повече в Сина, отколкото Синът е в 

Отца; защото едно и също се има предвид, когато кажем за Христа „човек” и „Син 

Божи”; но не едно и също се има предвид, когато се каже „Отец” и „Син”. 

 

 

Раздел 10. Дали единението на въплъщението е по благодат45

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че единението на въплъщението 

не е по благодат. 

 1. Наистина, благодатта е някаква акциденция, както беше установено във 

втората част на това съчинение. Но единението на човешката природа с божествената 

не е станало акцидентално: както беше показано по-горе. Оказва се, следователно, че 

единението на въплъщението не е станало по благодат. 

 2. Освен това носител на благодатта е душата. А, както е казано в Посланието до 

колосяните, 2:9, „в Христа телесно обитава всичката пълнота на Божеството”. 

Следователно излиза, че онова единение не е станало по благодат. 

 3. Освен това всеки светец се съединява с Бога по благодат. Та ако единението 

на въплъщението беше по благодат, очевидно не само Христос, ами и другите свети 

мъже ще трябва да бъдат наречени Бог. 

 

                                                
45 Cf. S. th., III q.6 a.6; Sent., III d.13 q.3 a.1; De verit., q.29 a.2; In Col., II lect.2.  
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 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За предопределението на 

светците”46

 

, а именно: „Всеки човек става християнин от самото начало на вярата си с 

оная същата благодат, с която онзи човек от самото начало е станал Христос.” А онзи 

човек станал Христос чрез съединяването си с божествената природа. Следователно 

въпросното единение е станало по благодат. 

 Отговарям с думите, че, както беше отбелязано във втората част на това 

съчинение, под благодат се разбират две неща: безвъзмездно даряващата нещо Божия 

воля и самият безвъзмезден Божи дар. Ала човешката природа се нуждае от 

безвъзмездната Божия воля, за да се въздигне до Бога; понеже това надхвърля 

способността на човешката природа. А човешката природа се въздига към Бога по два 

начина. Първо, чрез действие: в което именно светците познават и възлюбват Бога. 

Второ, чрез личностно битие: като този начин е присъщ единствено на Христа, в когото 

човешката природа е приета, за да се получи личността на Божия Син. Очевидно е, 

обаче, че за съвършенството на действието се иска способността да бъде 

усъвършенствувана чрез предразположението: а това, дето природата има битие в 

носителя си, не става посредством никакво предразположение. 

 Та значи трябва да кажем, че ако като благодат се схваща самата Божия воля, 

вършеща безвъзмездно нещо или имаща нещо за приятно и приемливо, то единението 

на въплъщението е станало по благодат, както това на светците с Бога – чрез познание 

и любов. Ако обаче благодат бъде наречен самият безвъзмезден Божи дар, то това, дето 

човешката природа е съединена с божественото лице, може да се нарече някаква 

благодат, доколкото това е станало без предшествуващи заслуги: не обаче и в смисъл, 

че това е някакво благодатно предразположение, посредством което да стане 

въпросното единение. 

 

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

благодат е някакво подобие на божествеността, на която е причастен човекът. Само че 

ние не казваме, че чрез въплъщението човешката природа се причастява и уподобява на 

божествената: ами че се свързва с последната в лицето на Сина. Но самото нещо е 

повече от подобието по причастност. 

                                                
46 De praedest. sanctorum, 10. 
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 На второто трябва да се отговори, че благодатното предразположение е 

единствено в душата: а благодатта, сиреч безвъзмездният Божи дар, представляващ 

съединяването с божественото лице, се отнася до цялата човешка природа, съставена от 

душа и тяло. В този именно смисъл е казано, че пълнотата на божествеността обитава в 

Христа телесно: защото божествената природа е съединена не само с душата, ами и с 

тялото. Може да се каже, прочее47, че Христос обитава телесно, а не като сянка, както е 

обитавал в тайнствата на Вехтия Завет, за които става дума малко по-нататък (Кол., 

2:17): понеже тялото е нещо различно от сянката. Някои48

 Оттук става ясен отговорът на третото възражение, а именно, че единението 

на въплъщението не е станало единствено чрез благодатно предразположение, както 

другите светци се съединяват с Бога; ами по субсистенция или лице. 

 пък твърдят, че 

божествеността обитава телесно в Христа по три начина, както тялото има три 

измерения: първо, по същност, наличност и способност, както в останалите твари; 

второ, по милуваща благодат, както в светците; трето, чрез личностно единение, което е 

присъщо тъкмо нему. 

 

 

Раздел 11. Дали единението на въплъщението е последица от някакви 

заслуги49

 

 

 На единадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че единението на 

въплъщението е последица от някакви заслуги. 

 1. Наистина, по повод реченото в Псалома, 32:22: „Да бъде милостта Ти над нас, 

Господи, според както Ти се уповаваме”, глосата пояснява: „Тук се имат предвид 

желанието на пророка и заслугата на изпълнението.” Следователно въплъщението 

следва от заслуга. 

 2. Освен това онзи, който заслужава нещо, заслужава и онова, без което 

въпросното нещо не може да бъде. Но древните отци заслужавали вечен живот, какъвто 

са можели да постигнат единствено чрез въплъщението: понеже Григорий отбелязва в 

„Поучения”50

                                                
47 Cf. Hugo de S. Charo, In Col., 2:9. 

: „Тези, които са дошли на този свят преди Христовото пришествие, 

колкото и да се били добродетелни и праведни, напускайки телата си е нямало как 

48 Cf. Alexander Halensis, Summa theol., III q.8 m.3 a.2.  
49 Cf. S. th., I-II q.98 a.4; Sent., III d.4 q.3 a.1; In Heb., I lect.4. 
50 Gregorius Magnus papa, Moral., XIV 43. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ІІ. За начина на единение на въплътеното Слово 

27 

 

http://philosophymedieval.org/  

веднага да бъдат приети в лоното на небесната ни родина, понеже все още не бил 

дошъл онзи, който да положи душите на праведниците върху вечния им престол.” Те, 

следователно, са заслужили очевидно въплъщението. 

 3. Освен това за Присноблажената Дева се пее51

 

, че тя е „заслужила да носи 

Господа на всички”: а това станало чрез въплъщението. Следователно въплъщението е 

по заслуга. 

 Противно на това обаче Августин заявява в „За предопределението на 

светците”52

 

: „Който открие предхождащи раждането на главата ни заслуги, трябва да 

издири и в нас, неговите членове, предшествуващи многократното ни възраждане 

заслуги.” Само че никакви заслуги не предхождат възраждането ни: съгласно реченото 

в Посланието до Тита, 3:5: „Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние 

извършихме, а по Своята милост, чр ез банята на възраждането.” Следователно и 

никакви заслуги не са предхождали раждането на Христа. 

 Отговарям с думите, че, що се отнася до Христа, от казаното по-горе е 

очевидно, дето никакви негови заслуги не са можели да предшествуват единението. 

Защото ние не смятаме, за разлика от Фотин, че най-напред той е бил просто човек, а 

сетне чрез заслугата на добрия си живот се е домогнал да бъде Син Божи: ами твърдим, 

че от самото си зачеване онзи човек наистина е бил Божи Син и не е имал друга 

ипостаса, освен тази на Божия Син, съгласно реченото у Лука, 1:35: „Светото, Което ще 

се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.” Затова всяко действие на този човек е 

следствие от единението. И значи никое негово действие не е могло да бъде заслуга, 

водеща към единението. 

 Ала и делата на който и да е друг човек няма как да са заслуги, достойни да 

доведат до въпросното единение. Първо, защото принасящите заслуга дела на човека са 

насочени собствено към блаженството, което е „награда за добродетелта” и се състои в 

пълното наслаждаване на Бога. А единението на въплъщението, което е в личностното 

битие, надхвърля единението на блажения ум с Бога, осъществяващо се като действие 

на наслаждаващия се. Така че първото не може да е по заслуга. Второ, защото 

благодатта не може да е резултат от заслуга: ами тя е начало на заслугата. Поради което 

и въплъщението, което е началото на благодатта, също не е по заслуга, съгласно 
                                                
51 Off. B. M. V. sec rit. FF. Praed. ant. ad Benedic. 
52 De praedest. sanctorum, 15.  
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реченото у Иоана, 1:17: „Благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа.” Трето, 

защото въплъщението на Христа възстановява цялата човешка природа. Затова то не е 

резултат от заслугата на отделен човек: защото благото на един обикновен човек не 

може да е причина за благото на цялата природа. 

 При все това светите отци с право са заслужили въплъщението чрез желанието и 

молбите си. Защото е подобавало Бог да се вслуша в ония, които са му се подчинявали. 

 

 Оттук става ясен отговорът на първото възражение. 

 На второто трябва да се отговори, че не е вярно, дето по заслуга е всичко, без 

което не може да бъде наградата. Има, наистина, неща, които не само се искат за 

наградата, ами са предпоставка и за заслугата: например божествената благост, 

благодатта и човешката природа. По същия начин и тайнството на въплъщението е 

начало на заслугата: тъй като „от Неговата пълнота всички ние приехме”, както е 

речено у Иоана, 1:16. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Присноблажената Дева е заслужила 

да носи Господа Иисуса Христа не защото е заслужила Божието въплъщение: ами 

защото по силата на дарената й благодат е заслужила онази степен на чистота и 

святост, та да й подобава да стане майка Божия.” 

 

 

Раздел 12. Дали благодатта на единението е била естествено 

присъща на човека Христос53

 

 

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че благодатта на единението 

не е била естествено присъща на човека Христос. 

 1. Наистина, единението на въплъщението е станало не в природата, ами в 

лицето, както беше казано по-горе. Но всяко нещо се именува според определението си. 

Следователно благодатта би трябвало да се нарече по-скоро личностна, нежели 

естествена. 

 2. Освен това благодатта се различава от природата: както получените 

благодатно от Бога неща са различни от естествените, дължащи се на вътрешно начало. 

                                                
53 Cf. S. th., III q.34 a.3 ad 2; Sent., III d.4 q.3 a.2. 
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Ала при противостоящите си неща едното не получава названието си от другото. 

Следователно благодатта на Христа не му е естествено присъща. 

 3. Освен това естествено се нарича онова, което е по природа. Но благодатта на 

единението не е естествено присъща на Христа откъм божествената природа: понеже в 

такъв случай тя би била присъща и на останалите лица. Не му е естествено присъща 

откъм човешката природа: понеже в такъв случай би била присъща на всички люде, 

които имат същата природа като него. Оказва се, следователно, че благодатта на 

единението не е по никой начин естествено присъща на Христа. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „Енхиридион”54

 

: „При 

приемането на човешката природа  самата благодат е станала в някакъв смисъл 

естествено присъща на оня човек, за да не допусне тя никакъв грях у него.” 

 Отговарям с думите, че според Философа в пета книга на „Метафизика”55

 А благодатта на Христа, било тази на единението, било тази на 

предразположението, не може да бъде наречена естествена в смисъла на причинена от 

началата на човешката природа в самата нея: макар да може да бъде наречена 

естествена в смисъла на проявяваща се в човешката природа на Христа като причинена 

от собствената му божествена природа. А и едната, и другата благодат в Христа са 

наречени естествени, доколкото ги е имал по рождение: защото човешката природа е 

била съединена с божественото лице още при самото зачатие и душата му е била 

изпълнена с дара на благодатта. 

 

природа в един смисъл се нарича присъщото по рождение, в друг – същността на 

вещта. Ето защо като естествено можем да определим две неща. Първо, 

произхождащото от същностните начала на вещта: например за огъня е естествено да 

се издига нагоре. На второ място естествено за човека е онова, което той има по 

рождение: съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 2:3: „По естество бяхме чада 

на гнева”; и в Премъдрост Соломонова, 12:10: „Племето им е нехелито, и злото им е 

вродено.” 

 

                                                
54 Encirid., 40. 
55 Metaphys., V 4, 1014b16. b35; Thomas Aquinas, lect.5. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че макар единението да 

не е станало в природата, то е причинено от силата на божествената природа, която 

наистина е природата на Христа. И тя подобава на Христа от самото му зачатие. 

 На второто трябва да се отговори, че не в едно и също отношение говорим за 

благодат и за естествена такава. Става дума за благодат, защото не е по заслуга: а за 

естествена такава – доколкото е от силата на божествената природа в човековостта на 

Христа от самото му рождение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че благодатта на единението не е 

естествено присъща на Христа съобразно човешката му природа, все едно е причинена 

от началата на човешката природа. Затова тя не подобава непременно на всички люде. 

Но тя му е естествено присъща съобразно човешката му природа поради особеността на 

раждането му: доколкото е заченат така от Светия Дух, та да е един и същ естествен 

Божи Син и човек. А съобразно божествената природа му е естествено присъща, 

доколкото божествената природа е действеното начало на тази благодат. И това 

подобава на цялата Троица: сиреч тя да е действеното начало на въпросната благодат.
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