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ТРЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЕДИНЕНИЕТО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРИЕМАЩОТО ЛИЦЕ 
 

 Сега следва да разгледаме единението от гледна точка на приемащото лице. 

 По отношение на това се пита за осем неща: 

 Първо, дали да приема подобава на божественото лице. 

 Второ, дали подобава на божествената природа. 

 Трето, дали природата може да приема, ако се отвлечем от личностността. 

 Четвърто, дали едно лице може да приема без друго. 

 Пето, дали всяко лице може да приема. 

 Шесто, дали много лица могат да приемат една по число природа. 

 Седмо, дали много лица могат да приемат две по число природи. 

 Осмо, дали по-подобаващо е било лицето на Сина да приеме човешката природа, 

нежели друго божествено лице. 

 

 

Раздел 1. Дали на божественото лице подобава да приеме сътворена 

природа1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на божественото лице не подобава да приеме 

сътворена природа. 

 1. Наистина, божественото лице представлява нещо в най-голяма степен 

съвършено. А съвършено е онова, към което нищо не може да бъде добавено. Та тъй 

като приемането е нещо като „вземане за себе си”, при което приетото се прибавя към 

приемащото, то очевидно на божественото лице не подобава да приеме сътворена 

природа. 

 2. Освен това нещото, в което се приема друго, бива в някакъв смисъл споделено 

с онова, което бива прието в него: както достойнството се споделя от оногова, който 

бива приет в достойнство. Само че личността по самото си понятие е несподелима: 

както беше казано в първата част на настоящото произведение. Следователно на 

божественото лице не подобава да приема, сиреч да взема за себе си. 

                                                
1 Cf. Sent., III d.5 q.2 a.1. 
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 3. Освен това личността се конституира чрез природата. Не подобава обаче 

конституираното да приеме конституиращото го: понеже следствието не въздействува 

върху собствената си причина. Следователно на лицето не подобава да приеме 

природата. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За вярата, към Петър”2

 

: 

„Онзи Бог”, сиреч единородният, „прие в лицето си формата, сиреч природата на 

слугата.” Ала единородният Бог е лице. Следователно на лицето подобава да приеме, 

сиреч да вземе за себе си природата. 

 Отговарям с думите, че в понятието „приемане” се имат предвид две неща, 

началото и краят на действието: понеже „приемам” означава „вземам за себе си”. При 

това приемане лицето е както начало, така и край. Начало е, тъй като на личността е 

собствено присъщо да действува: а въпросното вземане на плътта е станало чрез 

божествено действие. По същия начин лицето е и пределът на това вземане: понеже, 

както беше казано по-горе, единението е станало в лицето, а не в природата. Така става 

ясно, че да приеме природата е собствено присъщо най-вече на лицето. 

 

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

божественото лице е безкрайно, към него нищо не може да се добави. Затова Кирил3

 На второто трябва да се отговори, че личността е наречена несподелима, 

доколкото не може да се предицира за много носители. Няма пречка обаче за самата 

личност да се предицират много неща. Поради което понятието за лице не изключва то 

да бъде споделено така, че да субсистира в много природи. Защото дори в тварната 

личност могат да съвпаднат акцидентално много природи: така в личността на един 

човек могат да бъдат открити количество и качество. На божественото лице обаче е 

присъщо, именно поради безкрайността му, природите в него да съвпадат не 

акцидентално, ами по субсистенция. 

 

казва: „Ние не смятаме, че съединяването е станало чрез надбавяне.” Така и при 

съединяването на човека с Бога чрез благодатта на осиновяването, нищо не се добавя 

към Бога: ами божественото се прилага към човека. Поради което не Бог, ами човекът 

се усъвършенствува. 

                                                
2 Cf. Fulgentius, De fide, ad Petrum, 2, 
3 Ер.17. – cf. Concil. Ephes., I 26. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че – както беше отбелязано по-горе – 

човешката природа не конституира безусловно божественото лице: ами го конституира 

единствено доколкото то е именувано от такава природа. Защото Божият Син не дължи 

безусловно битието си на човешката природа, тъй като той съществува извечно: ами й 

дължи единствено битието си на човек. А божествената природа конституира 

божественото лице безусловно. Затова казваме, че божественото лице приема не  

божествената природа, ами човешката такава. 

 

 

Раздел 2. Дали на божествената природа подобава да приема4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че на божествената природа не 

подобава да приема. 

 1. Наистина, както беше казано, приемане означава вземане за себе си. Само че 

божествената природа не е взела за себе си човешката: понеже единението не е станало 

в природата, ами в лицето, както беше казано по-горе. Следователно на божествената 

природа не подобава да приема човешката такава. 

 2. Освен това божествената природа е обща за трите лица. Така че, ако й 

подобаваше да приема, това би било подобаващо и за трите лица. И значи Отец е приел 

човешката природа, също като Синът. Което не е вярно. 

 3. Освен това приемането е действие. Ала да действува подобава на личността, а 

не на природата, която по-скоро бива обозначавана като началото, чрез което 

действуващото действува. Следователно на природата не подобава да приема. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За вярата, към Петър”5

 

: 

„Онази природа, която остава винаги родена от Отца”, сиреч която е приета от Отца 

чрез вечно рождение, „прие без грях нашата природа.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, в думата „приемане” се съдържат 

две неща: началото и краят на действието. На божествената природа сама по себе си 

подобава да е начало на приемането: понеже то става именно чрез нейната сила. На нея 

обаче не подобава да е сама по себе си край на приемането: ами тя е такава 
                                                
4 Cf. Sent., III d.5 q.2 a.2. 
5 Cf. Fulgentius, ibid. 
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благодарение на лицето, в което се разглежда. Ето защо на първо място и в собствен 

смисъл се казва, че приема лицето: а вторично може да се каже, че и едната природа 

приема другата в лицето си. 

 В този именно смисъл се казва, че природата е въплътена: не че се е превърнала 

в плът, ами че е приела природата на плътта. Затова Дамаскин6

 

 заявява: „Следвайки 

Атанасий и Кирил, ние твърдим, че Божията природа се е въплътила.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че „себе си” е възвратно и 

указва все същия носител. Но по носителя си божествената природа не се отличава от 

лицето на Словото. Ето защо, доколкото божествената природа приема човешката в 

лицето на Словото, се казва, че тя я приема „за себе си”. А Отецът, макар да приема 

човешката природа за лицето на Словото, със самото това не я приема и за себе си: 

понеже не едно и също е подставеното за Отца и Словото. Затова не може да се каже в 

собствен смисъл, че Отецът приема човешката природа. 

 На второто трябва да се отговори, че подобаващото на божествената природа 

сама по себе си подобава на трите лица: например благостта, мъдростта и други 

подобни. Да приема обаче й подобава именно благодарение лицето на Словото, както 

беше казано. Затова да го стори подобава единствено на това лице. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както в Бога едно и също е това, което 

той е, и онова, благодарение на което е, така в него е едно и също то ва, което 

действува, и онова, благодарение на което то действува: понеже всяко нещо действува 

именно доколкото съществува. Затова божествената природа е и онова, благодарение 

на което Бог действува, и самият действуващ Бог. 

 

 

Раздел 3. Дали природата може да приема, ако отстраним мисловно 

личностността7

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че отстраним ли мисловно 

личностността, природата не е в състояние да приема. 

 1. Наистина, беше казано, че на природата подобава да приема благодарение на 

лицето. Но ако нещо подобава на нещо благодарение на друго и това друго бъде 
                                                
6 De fide orth., III 6. 
7 Cf. Sent., III d.5 q.2 a.3. 
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отстранено, то не може да е подобаващо и за него: например тялото, което е видимо 

благодарение на цвета, не може да бъде видяно без цвета. Следователно, ако отстраним 

мислено личностността, природата няма как да приема. 

 2. Освен това приемането полага край на единението, както беше казано. Само 

че единението не може да стане в природата, ами става в лицето. Следователно, бъде ли 

отстранена личностността, божествената природа не може да приема. 

 3. Освен това още в първата част на това съчинение беше казано, че в 

божествената сфера отмахнеш ли личностността, няма да остане нищо. Но приемащото 

е нещо. Следователно, бъде ли отстранена личностността, божествената природа не 

може да приема. 

 

 Противно на това е обаче, дето в божествената сфера личностност се нарича 

личностното свойство: а то е троично, именно отцовство, изхождане и синовство, както 

беше отбелязано в първата част на настоящото съчинение. Отстраним ли мисловно тези 

неща обаче, пак ще остане Божието всемогъщество, чрез което е станало 

въплъщението: както казва ангелът у Лука, 1:37: „У Бога няма да остане безсилна ни 

една дума.” Оказва се, следователно, че дори ако бъде отстранена личностността, 

божествената природа ще може да приема. 

 

 Отговарям с думите, че интелектът се отнася по два начина към божествените 

пр едмети. Пър во, като такъв, ко йто познава Бо га какъвто е. По то зи начин е 

невъзможно интелектът да обособява нещо от Бога, пък друго да остане: понеже 

всичко, което е у Бога, е едно, с изключение на различеността между лицата; при които 

обаче, бъде ли отстранено едното, отпада и другото, понеже те се различават 

единствено по отношенията си, които трябва да са налице заедно. 

 От друга страна интелектът се отнася към божествените предмети не в смисъл, 

че познава Бога какъвто той е, ами като го по знава по своя си начин: именно като  

многообразно и разделено онова, което в Бога е едно. По този начин нашият интелект е 

в състояние да мисли божествените благост, мъдрост и други подобни, наричани 

същностни атрибути, без да примисля отцовството и синовството, наричани личностни 

определения. В този именно смисъл, дори ако се отвлечем мислено от личностността, 

все пак можем да мислим приемащата природа. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че доколкото в 

божествената сфера това, което е, е тъждествено на онова, благодарение на което то е, 

всяко от абстрактно приписваните на Бога неща, разглеждано само по себе си, сиреч 

отвлечено от останалите, ще е нещо субсистиращо: а следователно такова ще е и 

лицето, понеже е в интелектуалната природа. Та както сега, полагайки личностните 

свойства в Бога, говорим за три лица: така и когато чрез интелекта изключим 

личностните свойства, в нашето разсъждение пак ще остане божествената природа като 

субсистираща и като лице. В този именно смисъл следва да се разбира, че тя приема 

човешката природа благодарение на своята субсистенция и личностност. 

 На второто трябва да се отговори, че дори чрез интелекта си да отстраним 

личностните определения на трите лица, в интелекта ни ще остане едната Божия 

личностност, както разбират това иудеите: и тогава приемането може да има за предел 

нея, както сега според нас такъв предел е лицето на Словото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че когато чрез интелекта се отвлечем от 

личностността, казваме, че нищо не остава, както е при разделянето, все едно че едно е 

съотносимото, друго – самото отношение: понеже всяко нещо у Бога се разглежда като 

субсистиращо подлежащо. При все това едно нещо, което се изказва за Бога, може да 

бъде мислено без друго, не както е при разделянето, ами по споменатия вече начин. 

 

 

Раздел 4. Дали едно лице може да приеме тварната природа без друго 

да я приеме8

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че едно лице не може да 

приеме тварната природа без друго да я приеме. 

 1. Наистина, „делата на Троицата са неделими”, както казва Августин в 

„Енхиридион”9

 2. Освен това въплътено наричаме както лицето на Сина, така и природата: 

защото по думите на Дамаскин в трета книга

: понеже както една е същността на трите лица, така едно е и 

действието. А приемането е някакво действие. Следователно на едното божествено 

лице не може да е присъщо нещо, което да не е присъщо и на друго. 

10

                                                
8 Cf. Sent., III d.1 q.2 a.1; C. Gent., IV 39.  

 „цялата божествена природа е въплътена 

9 Enchirid., 38. 
10 De fide orth., III 6. 
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в една от своите ипостаси”. Но природата е обща за трите лица. Следователно такова е 

и приемането. 

 3. Освен това, както човешката природа в Христа е приета от Бога, така и 

човеците са приети от него по благодат: съгласно реченото в Посланието до римляните, 

14:3: „Бог го е приел.” Ала това приемане се отнася общо към всички лица. 

Следователно и първото. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дионисий във втора глава на „За 

божествените имена”11

 

, а именно, че тайната на въплъщението се отнася към 

„различителната теология”: съгласно която се говори за нещо различно в божествените 

лица. 

 Отговарям с думите, че приемането, както беше казано, предполага две неща: 

действието на приемащия и предела в приемането. Действието на приемащия изхожда 

от божествената сила, която е обща за трите лица: а предел на приемането е лицето, 

както беше казано. Затова присъщото на действието приемане е общо за трите лица: но 

онова, което се отнася към понятието за предела, е подобаващо за едно лице, но не и за 

друго. Защото трите лица правят така, че човешката природа да се съедини с едното 

лице на Сина. 

 

 И тъй, на първото възражение тр ябва да се отго вор и, че то зи ар гумент се 

позовава на действието. Той би довел до това заключение, ако значение имаше 

единствено действието, но не и пределът, какъвто е лицето. 

 На второто трябва да се отговори, че природата е наречена въплътена, както и 

приемаща, на основание на лицето, в което завършва единението, както беше казано: не 

обаче и доколкото тя е обща за трите лица. Цялата божествена природа е наречена 

въплътена не защото е въплътена във всички лица: ами защото въплътеното лице не е 

лишено ни най-малко от съвършенството на божествената природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че приемането, което става чрез 

благодатта на осиновяването, достига завършеността си в някаква причастност на 

божествената природа съобразно уподобяването ни с Божията благост: съгласно 

реченото във Второто послание на Петра, 1:4: „Да станете участници в божественото 

                                                
11 De div. nom., II 3. 6; Thomas Aquinas, lect.1. 3. 
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естество”, и т.н. Затова въпросното приемане е общо за трите лица и откъм началото, и 

откъм завършека си. А приемането чрез благодатта на единението е общо откъм 

началото, но не и откъм предела си, както беше казано. 

 

 

Раздел 5. Дали друго божествено лице, а не лицето на Сина е можело 

да приеме човешката природа12

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че никое друго божествено лице 

освен това на Сина не е можело да приеме човешката природа. 

 1. Наистина, чрез въпросното приемане Бог станал Син човечески. Ала Отец и 

Светият Дух не подобава да са син: понеже това би довело до смесване на 

божествените лица. Следователно Отец и Светият Дух не биха могли да приемат плът. 

 2. Освен това чрез божественото въплъщение човеците са придобили 

осиновение: съгласно реченото в Посланието до римляните, 8:15: „Не приехте духа на 

робство, та пак да бъдете в страх, а приехте Духа на осиновение.” Само че това 

осиновение е подобно на естественото, което не подобава нито на Отца, нито на Светия 

Дух: поради което в Посланието до римляните, 8:29, е речено: „Които Той е предузнал, 

тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му.” Следователно, както 

изглежда никое друго лице освен това на Сина не е могло да се въплъти. 

 3. Освен това казваме, че Синът е пратен и роден във времето, и така се е 

въплътил. На Отца обаче не подобава да бъде пращан, тъй като е нероден: както беше 

установено в първата част на това съчинение. Следователно поне лицето на Отца не е 

могло да се въплъти. 

 

 Противно на това е обаче, дето онова, което може Синът, може и Отец: в 

противен случай могъществото на трите лица не би било едно и също. Ала Синът е 

можел да се въплъти. Значи също Отец и Светият Дух са го можели. 

 

 Отговарям с думите, че – както беше казано – приемането предполага две неща: 

самото действие на приемащия и пределът на приемането. Ала начало на действието е 

божествената сила: а предел е лицето. Божествената сила обаче се отнася общо и 

                                                
12 Cf. Sent., III d.1 q.2 a.3. 
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неразличимо към всички лица. Едно и също е и общото понятие за личностността в 

трите лица, при все че личностните свойства са различни. Но макар че дадена сила се 

отнася по неразличим начин към много неща, тя може да завърши действието си при 

всяко от тях: както се вижда да е при разумните способности, които са насочени към 

противоположни неща, като са способни да стор ят и едното , и другото . Та в този 

смисъл и божествената сила е можела да съедини човешката природа не само с лицето 

на Сина, ами и било с това на Отца, било с това на Светия Дух. Ето защо тр ябва да 

признаем, че Отец и Светият Дух са можели да приемат плът, също както Синът. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че временното синовство, 

по силата на което Христос е наречен Син човечески, не конституира неговата личност, 

както това прави вечното синовство: ами е последица от родеността във времето. Така 

че, ако названието синовство бъде отнесено в този именно смисъл към Отца и Светия 

Дух, не би се стигнало до смесване на божествените лица. 

 На второто трябва да се отговори, че въпросното осиновяване е подобно на 

естественото, ала то става при нас като постановено от Отца, който е началото на 

естественото синовство, и чрез дара на Светия Дух, който е любовта между Отца и 

Сина: съгласно реченото в Посланието до галатяните, 4:6: „А понеже вие сте синове, 

Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч Отче!” И 

затова, както чрез въплътения Син приемаме осиновението по подобие на естественото 

му синовство; така и, ако Отец се въплътеше, щяхме да приемем осиновението от него 

като от началото на естественото синовство; и от Светия Дух като от общата връзка на 

Отца и Сина. 

 На третото пък следва да се отвърне, че на Отца подобава да е нероден от 

гледна точка на вечното раждане: което не изключва раждането във времето. На свой 

ред за Сина се казва, че е пратен с оглед на въплъщението, понеже е от другиго: а без 

това въплъщението не би било достатъчно за формиране на понятието за пращане. 
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Раздел 6. Дали две божествени лица могат да приемат една и съща 

по число природа13

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че две божествени лица не могат 

да приемат една и съща по число природа. 

 1. Наистина, ако го допуснем, ще има или един човек, или много. Разбира се, 

няма да има много: защото както едната божествена природа в многото лица не 

поражда много богове, така и едната човешка природа в много личности не поражда 

много човеци. По същия начин не може да има и само един човек: защото единият 

човек е „ето този човек”, който изявява една личност; пък и така би отпаднало 

различието между трите божествени лица, което е неуместно. Следователно две или 

три лица не могат да приемат една човешка природа. 

 2. Освен това приемането завършва при единствеността на лицето, както беше 

казано. Но не е едно лицето на Отца, Сина и Светия Дух. Следователно трите лица не 

могат да приемат една човешка природа. 

 3. Освен това Дамаскин в трета книга14 и Августин в първа книга на „За 

Троицата”15

 

 твърдят, че от въплъщението на Сина следва, щото казаното за Сина Божи 

е казано и за Сина човечески, както и обратното. Та ако трите лица приемаха една 

човешка пр ирода, излиза, че всяко казано за което и да е от трите лица нещо би 

трябвало да се каже и за въпросния човек: и обратно, казаното за този човек, може да 

бъде казано и за всяко от трите лица. Така собствено присъщото на Отца, именно 

извечното раждане на Сина, би трябвало да се припише и на онзи човек, а следователно 

и на Сина Божи: което е неуместно. Значи не е възможно трите божествени лица да 

приемат една човешка природа. 

 Противно на това е обаче, дето въплътеното лице субсистира в две природи, 

божествена и човешка. Но трите лица могат да субсистират в едната божествена 

природа. Следователно те могат да субсистират и в една човешка природа: именно 

така, че да има една човешка природа, приета от трите лица. 

 

                                                
13 Cf. Sent., III d.1 q.2 a.4. 
14 De fide orth., III 3. 
15 De Trinitate, I 13. 
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 Отговарям с думите, че – както беше казано по-горе – чрез съединяването на 

душата и тялото в Христа възниква не ново лице или ипостаса, а природа, приета в 

божественото лице или ипостаса. Това става не посредством способността на 

човешката природа, ами чрез могъществото на божественото лице. При божествените 

лица обаче нещата стоят така, щото едното от тях изключва другото не от споделянето 

на една и същата природа, ами от споделянето на едно и също лице. Та тъй като в 

тайната на въплъщението „цялото основание за направеното е могъществото на 

правещия го”, както се изразява Августин в писмото си до Волусиан16

 Невъзможно би било обаче да приемат едната ипостаса или едната човешка 

личност: както твърди Анселм в „За непорочното зачатие”

, за това трябва да 

съдим по-скоро съобразно приемащото лице, нежели съобразно направата на приетата 

човешка природа. Така че за божествените лица не е невъзможно две или три  от тях да 

приемат едната човешка природа. 

17

 

, където казва, че „мно го  

лица не са в състояние да приемат един и същ човек”. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ако допуснем трите 

лица да приемат една човешка природа, би било вярно да кажем, че трите лица са един 

човек поради едната човешка природа: както сега е вярно да кажем, че са един Бог 

поради едната божествена природа. „Един” обаче обозначава не единството на лицето, 

ами единството в човешката природа. Наистина, от това, дето трите лица са един човек 

не може да се заключи, че те са безусловно един: понеже няма пречка да се каже, че 

людете, които са безусловно много, са един човек в някакво отношение, например един 

народ: понеже по думите на Августин в шеста книга на „За Троицата”18

 На второто трябва да се отговори, че при горното допускане човешката 

природа би била приета не в единството на едното лице, ами в единството на отделните 

лица: именно така, че както божествената природа е естествено съединена с отделните 

лица, и човешката природа да бъде такава чрез приемането си от тях. 

 „различни са 

по природа човешкият и Божият дух, ала съединят ли се, се получава един дух”, 

съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 6:17: „Който се съединява с 

Господа, един дух е с Него.” 

                                                
16 Ep. CXXXVII 2. 
17 De conceptu virginali, II 3. 
18 De Trinitate, VI 3. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че при тайната на въплъщението се 

споделят свойствата, свързани с природата: понеже присъщите на природата 

определения могат да бъдат изказани за лицето, субсистиращо във въпросната природа, 

по който и начин тази природа да бъде обозначена. При горното допускане, 

следователно, за лицето на Отца могат да бъдат изказани и определенията на човешката 

природа, и тези на божествената: и същото е по отношение лицето на Сина и на Светия 

Дух. Ала това, което подобава на Отца с оглед на собственото му лице, не може да бъде 

приписано на Сина или Светия Дух поради различеността на лицата, която ще се 

запази. Може значи да се каже, че както Отец е нероден, нероден ще е и човекът, ако 

„човек” се подстави за лицето на Отца. Но ако някой продължи: „Човекът е нероден, 

Синът е човек, следователно Синът е нероден”, това би било погрешно и произволно 

изказване. Така и сега ние заявяваме, че Бог е нероден, понеже нероден е Отец: ала не 

можем да заключим, че Синът е нероден, при се че той е Бог. 

 

 

Раздел 7. Дали едно божествено лице може да приеме две човешки 

природи19

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че едно божествено лице не може 

да приеме две човешки природи. 

 1. Наистина, приетата в тайнството на въплъщението природа няма друг носител 

освен божественото лице, както се вижда от казаното по-горе. Значи, ако се 

предположи, че има едно божествено лице, приемащо две човешки природи, ще има 

един носител на две природи от един и същ вид. Което съдържа очевидно 

противоречие: тъй като природата на един вид се умножава единствено благодарение 

различеността на носителите. 

 2. Освен това при въпросното допускане не би могло да се каже, че въплътеното 

божествено лице е един човек: понеже то няма да има една човешка природа. Не би 

мо гло да се каже и че е мно го човеци: тъй като много то човеци са р азличени по 

носителя, а там би имало един само носител. Следователно горното допускане е 

напълно невъзможно. 

                                                
19 Cf. Sent., III d.1 q.2 a.5. 
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 3. Освен това  в тайната на въплъщението цялата божествена природа е 

съединена с цялата приета природа, сиреч с всяка нейна част: защото Христос е 

„съвършен Бог и съвършен човек, цял Бог и цял човек”, както заявява Дамаскин в трета 

книга.20

 

 Само че двете човешки природи няма как изцяло да се съединят една с друга: 

тъй като би трябвало душата на едната да се съедини с тялото на другата и също двете 

тела да са заедно, което би внесло объркване на природите. Следователно не е 

възможно божественото лице да приеме две човешки природи. 

 Противно на това е обаче, дето което може Отец, може го и Синът. Само че 

след въплъщението на Сина Отец е в състояние да приеме човешка природа, различна 

по число от тази, която е приел Синът: защото въплъщението на Сина по никакъв начин 

не е приумалило могъществото на Отца или на Сина. Излиза, следователно, че след 

въплъщението Синът би могъл да приеме човешка природа, различна от онази, която 

вече е приел. 

 

 Отговарям с думите, че онова, което е в състояние да стори едно, а не повече, 

има ограничено до само това едно нещо могъщество. А могъществото на божественото 

лице е безкрайно и не може да бъде ограничено до нещо сътворено. Ето защо не бива 

да се твърди, че божественото лице е приело човешката природа така, че да не може да 

приеме и друга. Оттук изглежда да следва, че личностността на божествената природа е 

ограничена от човешката природа дотам, щото с оглед на личностността си тя да не е в 

състояние да приеме друга. Само че това е невъзможно: понеже безкрайното не може 

да бъде ограничено от крайното. Ясно е, следователно, че независимо дали ще 

разглеждаме божественото лице с оглед на силата, която е начало на единението; или с 

оглед на личностността му, която е пределът на единението: ще трябва да кажем, че 

божественото лице е в състояние да приеме и друга по число освен вече приетата от нея 

човешка природа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че сътворената природа 

придобива завършеното си понятие от формата, която се умножава съобразно 

разделението на материята. Ето защо, ако съставността на формата и материята 

конституира нов носител, излиза, че природата следва да се умножи съобразно 

                                                
20 De fide orth., III 7. 
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умножаването на носителите. Само че в тайната на въплъщението единението на 

формата и материята, сиреч на душата и тялото, не конституира нов носител, както 

беше казано по-горе. Затова е възможно да има числово множество откъм природата, 

поради разделеността на материята, без различаване на носителите. 

 На второто трябва да се отговори, че привидно от горното допускане следва 

наличието на двама човека поради двете природи, без там да има два носителя: както и 

че, напротив, трите лица следва да бъдат наречени един човек поради едната приета 

природа, както беше казано по-горе. Само че това очевидно не е вярно. Понеже 

имената трябва да бъдат употребявани съобразно значенията им. А последните се 

определят от заобикалящите ни неща. Ето защо, за да разберем какво те значат или 

обозначават, трябва да разгледаме нещата около нас. При тях обаче названието, 

произтичащо от някаква форма, се изказва в множествено число единствено при 

множественост на носителите: защото например облеченият с две дрехи човек бива 

наречен не „двама облечени”, ами „един човек, облечен с две дрехи”; а този, който има 

две качества, бива наречен в единствено число „човек с две качества”. Ала приетата 

природа в някакъв смисъл е нещо като дреха, макар и сравнението да не е пълно във 

всяко отношение, както беше казано по-горе. Затова, ако божественото лице приеме две 

човешки природи, поради единството на носителя ще говорим за „един човек имащ две 

човешки природи”. Случва се обаче много хора да бъдат наречени един народ, 

доколкото съвпадат в нещо едно: не обаче и поради единство на носителя. По същия 

начин, ако две божествени лица приемеха една по число човешка природа, те ще бъдат 

наречени един човек, както беше отбелязано по-горе, не поради единството на 

носителя, ами доколкото съвпадат  в нещо едно. 

 На третото пък следва да се отвърне, че божествената и човешката природа не 

са равнопорядкови в отношението си към божественото лице: ами първично към него 

се съотнася божествената природа, тъй като е едно с него отвеки; а човешката природа 

се съотнася с него едва вторично, тъй като е приета във времето от божественото лице, 

при това не за да бъде природа самото лице, ами за да субсистира то в природата; 

понеже Синът Божи е собствената си божественост, ала не е собствената си човековост. 

Ето защо, за да бъде човешката природа приета от божественото лице, остава 

божествената природа личностно да се свърже с цялата приета природа, сиреч с 

всичките й части. Ала отношението на две приети природи към божественото лице би 

било еднакво по форма, а не едната да приема другата. Затова и не е необходимо едната 
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изцяло да се съединява с другата, сиреч всички части на едната – с всички части на 

другата. 

 

 

Раздел 8. Дали е било по-подобаващо да се въплъти Божият Син, а не 

Отец или Светият Дух21

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобавало да се въплъти по-

скоро Божият Син, а не Отец или Светият Дух. 

 1. Наистина, чрез тайната на въплъщението людете биват доведени до истинско 

познание за Бога: съгласно реченото у Иоана, 18:37: „Аз затова се родих и затова 

дойдох на света, за да свидетелствувам за истината.” Ала това, дето лицето на Божия 

Син било въплътено, възпрепятствувало мнозина да познаят истинно Бога, тъй като те 

отнасяли към лицето на Сина онова, което се казвало за Сина съобразно човешката му 

природа: например Арий, който говори за неравнопоставеност на лицата, опирайки се 

на реченото у Иоана, 14:28: „Моят Отец е по-голям от Мене”; а това заблуждение не би 

се получило, ако беше въплътено лицето на Отца; понеже никой не би сметнал Отца за 

по-малък от Сина. Следователно по-подобаващо изглежда да се беше въплътило лицето 

на Отца, а не това на Сина.  

 2. Освен това резултат от въплъщението изглежда да е някакво възстановяване 

на човешката природа: съгласно реченото в Посланието до галатяните, 6:15: „В Христа 

Иисуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а новата твар.” Ала 

могъществото да твори се приписва на Отца. Следователно той е трябвало да се 

въплъти, а не Синът. 

 3. Освен това въплъщението е заради опрощаването на греховете: съгласно 

реченото у Матея, 1:21: „Ще Му наречеш името Иисус; защото Той ще спаси народа Си 

от греховете му.” Но опрощението на греховете се приписва на Светия Дух: съгласно 

реченото у Иоана, 20:22 сл.: „Приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям 

ще се простят.” Следователно по-подходящо е било да се въплъти лицето на Светия 

Дух, нежели това на Сина. 

 

                                                
21 Cf. Sent., III d.1 q.2 a.2; C. Gent., IV 42. 
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 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга22

 

: „В тайната на 

въплъщението е проявена мъдростта и силата Божия: мъдростта, понеже Бог е намерил 

най-подобаващата плата за най-тежкия дълг; силата, понеже е направил победения 

отново победител.” А силата и мъдростта се приписват на Сина: съгласно реченото в 

Първото послание до коринтяните, 1:24: „Христос е Божия сила и Божия премъдрост.” 

Следователно подобавало е да се въплъти лицето на Сина. 

 Отговарям с думите, че най-подобаващо е било да се въплъти лицето на Сина. 

Първо, от гледна точка на единението. Защото подобава да се съединяват сходни неща. 

Ала лицето на Сина, който е Словото Божие, съответствува, от една страна, изобщо на 

цялото творение. Понеже словото на занаятчията, сиреч понятието му, е образецът за 

създаваното от него. Поради което Словото Божие, сиреч вечното Божие понятие, е 

образецът на цялото творение. Ето защо, както чрез причастността си към това подобие 

тварите биват установени в собствените си видове, само че като подвижни; така чрез 

единението на Словото с творението, само че не по причастност, ами личностно, е 

подобавало творението да бъде възстановено спрямо вечното и неподвижно 

съвършенство: защото и занаятчията би възстановил строшеното си творение тъкмо 

чрез наличната в него форма на изкуството. От друга страна то съответствува по-

специално на човешката природа: понеже Словото е понятие на вечната премъдрост, от 

която идва и всяка човешка мъдрост. Затова именно чрез причастността си към Словото 

Божие човек напредва в мъдростта, която е собственото му съвършенство, доколкото 

той е разумно същество: също както ученикът бива наставляван, възприемайки словото 

на учителя. Поради което у Иисуса Сирахов, 1:5, е речено: „Извор на премъдростта е 

словото на Бога Всевишни.” Ето защо, за да бъде достигнато човешкото съвършенство, 

е подобавало самото Божие Слово да се съедини личностно с човешката природа. 

 На второ място това е подобаващо на основание целта на единението, която е 

изпълването на предопределението: по отношение именно на онези, за които е 

предустановено да наследят небето, а такива са единствено синовете, съгласно 

реченото в Посланието до римляните, 8:17: „Ако пък сме чеда, ние сме и наследници.” 

Ето защо е подобавало тъкмо чрез оня, който е Син по природа, човеците да станат 

причастни на въпросното синовство чрез осиновяване: както се изразява и апостолът 

                                                
22 De fide orth., III 1. 
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пак на същото място, 8 :2 9 : „Които Той е пр едузнал, тях е и пр едопр еделил да бъдат 

сходни с образа на Сина Му.”  

 На трето място това е подобаващо на основание греха на първородителя ни, лек 

за който предоставя именно въплъщението. Защото първият човек съгрешил, 

жадувайки знание: както става ясно от думите на змията, обещаваща на човека да знае 

добро и зло (Бит., 3:5). Ето защо е подобавало човек да бъде доведен обратно до Бога 

тъкмо чрез Словото на истинската премъдрост, след като в нередната си жажда за 

знание е отстъпил от него. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че няма такова нещо, с 

което човешката лошавина да не може да злоупотреби: щом човек е в състояние да 

злоупотреби дори със самата Божия доброта, съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 2:4: „Или нехаеш за богатството на Божията благост?” Така че дори ако се 

беше въплътило лицето на Отца, човек пак би намерил повод да съгреши, все едно че 

Синът не е достатъчен за възстановяването на човешката природа. 

 На второто трябва да се отговори, че вещите са сътворени първоначално от 

Бога Отец чрез Словото. Затова и възстановяването е трябвало да дойде чрез Словото 

от Бога Отец, за да съответствува възстановяването на сътворяването: съгласно 

реченото във Второто послание до коринтяните, 5:19: „Бог примири света със Себе Си 

чрез Христа.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че на Светия Дух е собствено присъщо 

да е дар на Отца и Сина. Опрощението на греховете става чрез Светия Дух именно като 

дар Божи. Затова за оправдаване на човеците е било по-подобаващо да се въплъти 

Синът, чийто дар е Светият Дух.                          
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