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ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЕДИНЕНИЕТО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРИЕТОТО 
 

  Следва да разгледаме единението от гледна точка на приетото. Най-напред е 

редно да се спрем на приетите от Словото Божие неща; а сетне и на допълнително 

приетите съвършенства или недостатъци. 

 Божият Син е приел обаче човешката природа и частите й. Ето защо по 

отношение на първото трябва да бъдат разгледани три неща: най-напред самата 

човешка природа; сетне частите й; а след това и реда на приемането. 

 По отношение на първото се задават шест въпроса: 

 Първо, дали човешката природа е била по-приемлива за Божия Син от някоя 

друга природа. 

 Второ, дали Синът е приел личността. 

 Трето, дали е приел човека. 

 Четвърто, дали е подобавало да приеме човешката природа, обособена от 

отделните човеци. 

 Пето, дали е подобавало да приеме човешката природа във всички отделни 

люде. 

 Шесто, дали е подобавало да приеме човешката природа в някой човек от 

Адамово коляно. 

 

 

Раздел 1. Дали човешката природа е била по-приемлива за Божия Син 

от всяка друга природа1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че човешката природа не е била по-приемлива за 

Божия Син от всяка друга природа. 

 1. Наистина, в писмото си до Волусиан2

                                                
1 Cf. Sent., III d.2 q.1 a.1; In Heb., II lect.4; C. Gent., IV 53. 55. 

 Августин казва: „В чудесно създадените 

неща цялото основание на създаденото е могъществото на създалия го.” Ала 

могъществото на предизвикалия въплъщението Бог (а то е във висша степен чудесно) 

2 Ep. CXXXVII 2.  
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не е ограничено до една природа: понеже то е безкрайно. Следователно човешката 

природа не е по-приемлива за Бога от друга някоя природа. 

 2. Освен това сходството е основанието да бъде подобаващо въплъщението на 

божественото лице, както беше казано по-горе. Само че както в разумната природа се 

открива сходство по образ, така в неразумната се открива сходство като следа. 

Следователно неразумната природа е била приемлива също като човешката. 

 3. Освен това по-изразено е сходството на ангелската природа с Бога, нежели на 

човешката: както пояснява в една своя хомилия3 Григорий, позовавайки се на реченото 

у Иезекиила, 28:12: „Ти си печат на сходство.”4

 4. Освен това, понеже Богу е присъщо най-висшето съвършенство, колкото едно 

нещо е по-съвършено, толкова по-сходно е то  Бо гу. Само че целият универ сум е по-

съвършен, нежели частите му: сред които е и човешката природа. Следователно по-

приемлив е целият универсум, нежели човешката природа. 

 Освен това грях има и у ангела, както и 

у човека: съгласно реченото у Иова, 4:18: „И у Ангелите Си съглежда недостатъци.” 

Следователно ангелската природа е била също толкова приемлива, колкото и 

човешката. 

 

 Противно на това е обаче казаното с устата на самата родена Премъдрост в 

Притчи Соломонови, 8:31: „Радостта ми беше със синовете човешки.” Така че, както 

изглежда, подобава Божият Син да се съедини с човешката природа. 

 

 Отговарям с думите, че приемливо е наречено онова, което е годно да бъде 

прието от божественото лице. Тази пригодност не може да се мисли съобразно 

естествената пасивна способност, която не се разпростира отвъд надхвърлящото 

природния ред, а именно него надхвърля личностното единение на творението с Бога. 

Ето защо остава под приемливост да се разбира пригодността за въпросното единение. 

В човешката природа тази пригодност може да бъде разглеждана от две страни: откъм 

достойнството й и откъм необходимостта. Откъм достойнството, доколкото човешката 

природа, бидейки разумна и надарена с интелект, е родена, за да постигне в някаква 

степен самото Слово чрез действието си, именно като го познае и обикне. Откъм 

необходимостта, доколкото, като подвластна на първородния грях, тя се нуждае от 

възстановяване. Тези две неща са присъщи единствено на човешката природа: понеже 
                                                
3 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.34. 
4 В българския превод: „Ти си печат на съвършенство.” 
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неразумната твар е лишена от това достойнство; а ангелската природа – от споменатата 

необходимост. Откъдето излиза, че приемлива е единствено човешката природа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тварите биват 

наричани по един или друг начин на основание на онова, което им е присъщо с оглед на 

собствените им причини, а не на основание на онова, което им е присъщо с оглед на 

първите и всеобщи причини: така наричаме една болест нелечима не защото тя не може 

да бъде излекувана от Бога, ами защото не може да бъде излекувана чрез собствените 

начала на разболелия се от нея. Та така и дадено творение е наречено неприемливо не 

за да бъде приумалено божественото могъщество, ами за да бъде показана направата на 

творението, която не е пригодна за това. 

 На второто трябва да се отговори, че човешката природа представлява образ, 

доколкото е способна да постигне Бога чрез собственото си познавателно и любовно 

действие. А следа е единствено, доколкото Бог е отпечатал себе си в някакъв смисъл в 

творението: като при това неразумното творение, което само по този начин се 

уподобява Богу, не е в състояние да достигне Бога единствено чрез собственото си 

действие. Ала лишеното от по-малкото не е пригодно за по-голямото: например тялото, 

което не е годно да бъде усъвършенствувано от сетивната душа, още по-малко е годно 

да бъде усъвършенствувано от разумната. Но единението с Бога според личностното ни 

битие е далеч по-голямо и съвършено, нежели това според действието ни. Затова 

неразумното творение, което не е способно да се съедини с Бога по действие, не е 

пригодно да се съедини с него личностно. 

 На третото трябва да се отговори, че според някои5

                                                
5 Albertus Magnus, Sent., III d.2 a.2. 

 ангелът не е приемлив, 

тъй като от самото си сътворяване е съвършен в личностността си: доколкото не е 

подвластен на раждане и развала. Затова той няма как да бъде приет в единството на 

божественото лице, ако не бъде разрушена собствената му личностност: което не 

подхожда нито на неразрушимостта на природата му; нито на благостта на приемащия, 

комуто не е присъщо да разрушава съвършеното в сътворената природа. Само че това 

не изглежда напълно да изключва пригодността на ангелската природа да бъде приета. 

Защото Бог може, създавайки нова ангелска природа, да я присъвкупи към себе си в 

единството на лицето: и така няма да се разруши нищо, което съществува отнапред. Но, 

както беше казано, за това няма необходимост: защото ако ангелската природа у някои 
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да е изпаднала в грях, този грях е непростим, както беше установено в първата част на 

това съчинение. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че съвършенството на универсума е 

съвършенство не на една личност или носител; ами на нещо, което е едно като 

разположение или ред. Много части от него обаче не са приемливи, както беше казано. 

Затова остава приемлива да е само човешката природа. 

 

 

Раздел 2. Дали Божият Син е приел личността6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Божият Син е приел личността. 

 1. Наистина, в трета книга7 Дамаскин казва, че Синът Божи „е приел човешката 

природа в атома”, сиреч в индивида. А „индивидът на разумната природа” е личността: 

както става ясно от думите на Боеций в „За двете природи”.8

 2. Освен това Дамаскин

 Следователно Божият Син 

е приел личността. 
9

 3. Освен това изчерпва се само онова, което е. А Инокентий III. заявява в един 

свой декрет

 заявява, че Божият Син „е приел онова, което е засял в 

природата ни”. А там е засял личностността. Следователно Божият Син е приел 

личността. 

10

  

, че „Божието лице е изчерпало човешката личност”. Оказва се, 

следователно, че първоначално е била приета човешката личност. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в книгата „За вярата, към 

Петър”11

 

, че „Бог е приел човешката природа, а не личността”. 

 Отговарям с думите, че прието е онова, което е „взето за нещо”. Затова  

приеманото трябва да бъде мислено преди приемането: също както движещото се по 

място се мисли преди самото движение. А при приемането на човешката природа 

личността не се мисли предварително, ами представлява по-скоро пределът на 

                                                
6 Cf. Sent., III d.5 q.3 a.3. 
7 De fide orth., III 11. 
8 De duabus naturis, 13. 
9 De fide orth., III 6. 
10 Cf. Paschasius Diaconus, De Spir. Sanct., II 4. 
11 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 17. 
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приемането, както беше казано по-горе. Защото ако се мисли предварително, тя или би 

трябвало да се разруши: и тогава напразно ще е да бъде приемана. Или да остане след 

единението: и тогава ще има две личности, една приемаща и друга приемана: което 

допускане е погрешно, както беше показано по-горе. Така излиза, че Божият Син по 

никой начин не е приел човешката личност. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Синът Божи е приел 

човешката природа „в ато ма”, сир еч „в индивида, който не е нищо др уго, а тъкмо  

нетварният носител, сиреч лицето на Божия Син”. Откъдето не следва, че е приета 

личността. 

 На второто трябва да се отговори, че приетата природа не е лишена от 

собствена личностност поради липсата на нещо, свързано със съвършенството на 

човешката природа; ами поради прибавянето на нещо стоящо по-горе от човешката 

природа, каквото е единението с божественото лице. 

 На третото пък следва да се отвърне, че „изчерпването” в този случай не 

предполага разрушаването на нещо, което го е имало по-рано: ами възпрепятствуването 

на нещо, което може да бъде и по друг начин. Защото ако човешката природа не беше 

приета от божественото лице, тя би имала собствена личностност. Затова и се казва, 

преносно, че лицето е изчерпало личността, тъй като чрез единението божественото 

лице е възпрепятствувало човешката природа да има собствена личностност. 

 

 

Раздел 3. Дали божественото лице е приело човека12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че божественото лице е приело 

човека. 

 1. Наистина, в Псалома, 64:5, е речено: „Блажен е оня, когото си Ти избрал и 

приел”: а глосата пояснява, че става дума за Христа. И Августин13

 2. Освен това названието „човек” обозначава човешката природа. Ала Синът 

Божи е приел човешката природа. Значи е приел човека. 

 отбелязва: „Синът 

Божи приел човека, и в него претърпял човешкото.” 

                                                
12 Cf. S. th., III q.2 a.6; Sent., III d.6 q.1 a.2; In Phil., II lect.2; Contra errors Graec., 20; In Rom., II lect.3; 
Compend. theol., 210. 
13 Enarr. in Ps., LXIV 5. 
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 3 . Освен то ва Бо жият Син е човек. Но той не е чо векът, кого то не е приел: 

понеже в противен случай на едно и също основание би бил Петър и който и да е друг 

човек. Следователно е приел човек. 

 

 Противно на това е обаче заявлението на папата мъченик Феликс, включено в 

документите на събора в Ефес14

 

: „Вярваме в нашия Господ Иисус Христос, роден от 

Дева Мария, който е вековечен Божи Син и Слово, а не приет от Бога човек, та да е 

различен от него. Защото Синът Божи не е приел човека така, че да бъде той различен 

от него.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, приеманото не е предел на 

приемането, ами се мисли преди него. Казано беше обаче, че индивидът, в който се 

приема човешката природа, не е нещо различно от божественото лице, което е предел 

на приемането. А названието „човек” обозначава човешката природа, доколкото тя е 

естествено налична в носителя: понеже по думите на Дамаскин15

 Разбира се, според допускащите две лица или два носителя в Христа е 

подобаващо и буквално да се твърди, че Божият Син е приел човека. Затова и първото 

мнение в шести раздел на „Сентенции” признава, че е приет човекът. Само дето това 

мнение е погрешно, както беше показано по-горе. 

 названието „Бог” 

обозначава „оногова, който има божествена природа”, и по същия начин названието 

„човек” обозначава „оногова, който има човешка природа”. Ето защо, когато се каже, 

че Синът Бо жи е пр иел чо века, то ва не е казано в собствения смисъл, щом 

предпоставяме (а то и наистина е така), че в Христа има един носител и една ипостаса. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че подобни изрази не 

трябва да се употребяват разширително и буквално: ами те трябва да бъдат 

благочестиво тълкувани, когато са изказани от светите учители; та да казваме, че 

„човекът е приет”, понеже приета е природата му; и понеже пределът на приемането е 

там, където Синът Божи става човек. 

 На второто трябва да се отговори, че названието „човек” обозначава 

конкретната човешка природа, доколкото именно  тя е в някакъв носител. Ето  защо , 

                                                
14 Conc. Ephes., 11. 
15 De fide orth., III 11. 
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както не можем да кажем, че носителят е приет, така не можем да кажем и че приет е 

човекът. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Божият Син не е човекът, когото е 

приел; ами е този, чиято природа е приел. 

 

 

Раздел 4. Дали Божият Син е трябвало да приеме човешката природа, 

отвлечена от всички индивиди16

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Божият Син е трябвало да 

приеме човешката природа, отвлечена от всички индивиди. 

 1. Наистина, човешката природа е била приета за общото спасение на всички 

люде: поради което в Първото послание до Тимотея, 4:10, за Христа е казано, че е 

„Спасител на всички човеци, а най-вече на верните”. А намиращата се в индивидите 

природа отстъпва от своята общност. Следователно Синът Божи е трябвало да приеме 

човешката природа тъкмо като отвлечена от всички индивиди. 

 2. Освен това най-достойното във всички неща следва да бъде приписано Богу. 

Ала във всеки род най-значимо е онова, което е само по себе си. Следователно Божият 

Син е трябвало да приеме „човека сам по себе си”. А според платониците17

 3. Освен това човешката природа не е приета от Божия Син като обозначена 

конкретно чрез названието „човек”, както беше казано. А така тя се обозначава именно 

доколкото е в индивидите, както се вижда от казаното. Следователно Божият Син е 

приел човешката природа тъкмо като обособена от индивидите. 

 това е 

човешката природа, обособена от индивидите. Значи нея именно е трябвало да приеме 

Божият Син. 

 

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

книга: „Въплътеното Слово Божие не е приело само умосъзерцаемата природа. Понеже 

това е не въплъщение, ами измамно и привидно въплъщение.” А обособената или 

отвлечена от отделните люде човешка природа „е умосъзерцаема: понеже не 

субсистира сама по себе си”, както пояснява Дамаскин на същото място. Следователно 

Синът Божи не е приел човешката природа като обособена от отделните човеци. 
                                                
16 Cf. S. th., III q.2 a.2 ad 2; a.5 ad 2; Sent., III d.2 expos. text.  
17 Cf. Aristoteles, Metaphys., II 2, 997b8. 
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 Отговарям с думите, че извън битието, което има в отделните неща, природата 

на човека или на която и да е друга сетивна вещ може да бъде мислена по два начина: 

като имаща сама по себе си нематериално битие, както смятат платониците; и като 

налична в интелекта, било човешкия, било божествения. 

 Сама по себе си тя не може да субсистира, както доказва Философът в седма 

книга на „Метафизика”18

 Ако пък човешката природа субсистираше по този начин, не би подобавало тя да 

бъде приета от Словото Божие. Първо, защото това приемане има предела си в лицето. 

А индивидуирането в лицето противоречи на понятието за общата форма. Второ, 

защото на общата природа могат да бъдат приписани единствено общи и всеобхватни 

действия, а такива не допринасят и не отнемат заслуги на човека: а самото приемане е 

сторено затова, щото Божият Син да принесе заслуга за нас в приетата от него природа. 

Трето, защото съществуващата по този начин природа е не сетивна, ами 

умопостигаема. А Божият Син е приел човешката природа, за да покаже себе си на 

човеците като зрим: съгласно реченото у Варуха, 3:38: „След това Той се яви на земята 

и живя между людете.” 

: понеже природата на вида сетивни вещи е свързана със 

сетивната материя, която се включва в определението му; например плътта и костите – 

в определението за човека. Ето защо човешката природа не може да е без сетивната 

материя.  

 По същия начин човешката природа няма как да бъде приета от Божия Син и 

като налична в божествения интелект. Понеже тогава тя не би била нищо друго освен 

божествената природа: и по този начин човешката природа би била извечно в Сина 

Божи. 

 Не подобава да се каже и че Синът Божи е приел човешката природа като 

налична в човешкия интелект. Понеже това не означава нищо друго, освен че мисли да 

приеме човешката природа. И тази мисъл би била погрешна, ако не я приеме реално. 

Сиреч това би било тъкмо „привидно въплъщение”, както се изразява Дамаскин на 

посоченото място. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въплътеният Син Божи 

е общ Спасител на всички не поради общността по род или вид, каквато се приписва на 

                                                
18 Ibid., VII 15, 1039b27; Thomas Aquinas, lect.15. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ІV. За единението от гледна точка на приетото 

9 

 

http://philosophymedieval.org/  

обособената от индивидите природа: ами поради общността на причината, доколкото 

въплътеният Божи Син е общата причина за спасението на човеците. 

 На второто трябва да се отговори, че „човекът сам по себе си” не съществува 

реално извън отделните човеци, както смятат платониците. При все че според някои19

 На третото пък следва да се отвърне, че макар да не е приета конкретно в 

смисъла, в който носителят се мисли преди приемането, човешката природа е приета в 

индивида, тъй като е приета, за да е в индивида. 

 

Платон смятал човека за обособен единствено в божествения интелект. Така обаче той 

няма защо да бъде приеман от Словото: понеже извечно е в него. 

 

 

Раздел 5. Дали Божият Син е трябвало да приеме човешката природа 

във всички индивиди20

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че Божият Син е трябвало да приеме 

човешката природа във всички индивиди. 

 1. Наистина, първото и само по себе си приетото е човешката природа. Ала 

присъщото само по себе си на дадена природа е присъщо на всички съществуващи във 

въпросната природа неща. Следователно подобавало е човешката природа да бъде 

приета от Словото Божие във всичките й носители. 

 2. Освен това божественото въплъщение произлиза от божествената любов: 

пор ади което и у Иоана, 3 :16, е речено: „Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя 

Единороден Син.” Боголюбието обаче кара някой да се отдаде на приятелите си 

колко то е възможно. А за Божия Син е било възможно да пр иеме много човешки 

природи, както беше казано по-горе; и на същото основание да приеме всички. 

Следователно подобавало е Божият Син да приеме природата във всичките й носители. 

 3. Освен това мъдрият деятел завършва делото си по най-краткия възможен път. 

Но по-кратък би бил пътят, ако всички люде бъдат приети като родни синове, нежели 

ако чрез единия роден Син „мнозина получат осиновение”, както е казано в Посланието 

до галатяните, 4:5. Следователно човешката природа е трябвало да бъде приета от Сина 

Божи във всичките й носители. 

 
                                                
19 Augustinus, 83 quaest., qu.46, 
20 Cf. Sent., III d.2 q.1 a.2. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ІV. За единението от гледна точка на приетото 

10 

 

http://philosophymedieval.org/  

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

книга, че Божият Син „не е приел човешката природа, която разпознаваме във вида; 

понеже не е приел всичките й ипостаси”. 

 

 Отговарям с думите, че не е подобавало човешката природа да бъде приета от 

Словото във всичките й носители. Първо, понеже така би отпаднала присъщата на 

човешката природа множественост на носителите. Защото ако в приетата природа не се 

забелязва никакъв друг носител, освен приемащото лице, както беше казано по-горе, и 

ако няма друга човешка природа извън приетата, то би излязло, че има само един 

носител на човешката природа, именно приемащото лице. 

 Второ, защото по този начин би било накърнено достойнството на въплътения 

Божи Син, доколкото по човешката си природа той е „първороден между многото 

братя” (Рим., 8:29), а по божествената си е „роден преди всяка твар” (Кол., 1:15). 

Понеже тогава всички люде биха били еднакви по достойнство. 

 Трето, защото е подобавало да бъде въплътен само един божествен носител и 

съответно той да приеме една само човешка природа: та и от двете страни да се съхрани 

единствеността. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че да бъде приета 

подобава на сама по себе си човешката природа, което не й подобава обаче на 

основание на личността, както на божествената природа подобава да я приеме на 

основание на лицето. Това обаче не подобава на нея самата в качеството й на 

същностни начала или на естествено свойство: по който начин това би подобавало да 

бъде при всичките й носители. 

 На второто трябва да се отговори, че обичта на Бога към човеците се проявява 

не само в приемането на човешката природа, ами най-вече в о нова, което той е 

претърпял в човешката природа за другите люде: съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 5:8: „Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още 

когато бяхме грешни.” Което би било неуместно, ако беше приел човешката природа 

във всички люде. 

 На третото пък следва да се отвърне, че краткият път, който следва мъдрият 

деятел, се състои и в това, дето той не прави чрез много неща онова, което може да 

стори чрез едно. Затова напълно подобаващо е било чрез един човек да бъдат спасени 

всички останали. 
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Раздел 6. Дали е подобавало Божият Син да приеме човешката 

природа от Адамовото коляно21

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобавало Божият Син да 

приеме човешката природа от Адамовото коляно. 

 1. Наистина, в Посланието до евреите, 7:26, апостолът казва: „Такъв 

Първосвещеник ни трябваше: отделен от грешниците.” Но той би бил отделен от 

грешниците най-вече ако не е приел човешката природа от коляното на грешния Адам. 

Следователно, както изглежда, той не е трябвало да приеме човешката природа от 

Адамовото коляно. 

 2. Освен това във всеки род началото е по-благородно от произлизащото от това 

начало. Та ако е искал да приеме човешката природа, по-добре би било да я приеме в 

самия Адам. 

 3. Освен това езичниците са били по-големи грешници от иудеите: както 

пояснява глосата към реченото в Посланието до галатяните, 2:15: „Ние по природа сме 

иудеи, а не грешници от езичниците.” Значи, ако е искал да приеме човешката природа 

от грешниците, е трябвало да го стори по-скоро от езичниците, нежели от коляното на 

праведния Авраам. 

 

 Противно на това е обаче, дето у Лука, 3:23 сл., рождението на Господа се 

възвежда чак до Адама. 

 

 Отговарям с думите, че според Августин в тринадесета книга на „За 

Троицата”22

                                                
21 Cf. S. th., III q.31 a.1; Sent., III d.2 q.1 a.2; Compend. theol., 217. 

 „Бог е можел да приеме човека и от другаде, а не от рода на Адам, който 

обременил с греха си човешкия род. Но той преценил, че е по-добре да приеме човек от 

победения род, та чрез него да надвие врага на рода човешки.”  И то поради три 

причини. Първо, понеже справедливо изглежда да се откупи именно онзи, който е 

съгрешил. И затова от развалената от него самото природа е трябвало да бъде прието 

онова, чрез което да бъде сторено изкуплението за цялата природа. 

22 De Trinitate, XIII 18. 
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 Второ, така се проявява и по-голямото човешко достойнство: понеже 

победителят над дявола се ражда тъкмо от оня род, който е бил надвит от дявола. 

 Трето, понеже по този начин се проявява по-ярко Божието могъщество: 

доколкото той приема от развалената и безсилна природа нещо, което въздига до такава 

сила и до такова достойнство. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос е трябвало да 

бъде отделен от грешниците по вината, която е дошъл да премахне: не обаче и по 

природата, която е дошъл да спаси; поради което и е бил „длъжен да прилича по всичко 

на братята”, както отбелязва апостолът в Посланието до евреите, 2:17. Та затова е и по-

чудесна неговата невинност, понеже природата, приета от подвластната на греха маса, 

била толкова чиста. 

 На второто трябва да се отговори, че – както беше казано – онзи, който дошъл 

да премахне греховете, е трябвало да бъде отделен от грешниците по вината, тежаща 

върху Адама, когото Христос „избавил от собственото му падение”, както е казано в 

Премъдрост Соломонова, 10:2. Но този, който дошъл да пречисти всички, сам не е 

трябвало да бъде пречистван: също както във всеки род движение първото движещо е 

неподвижно с оглед на въпросното движение, например първото, което променя 

качеството, не се променя по качество. Затова не е подобавало Бог да приеме 

човешката природа в самия Адам. 

 На третото пък следва да се отвърне, че тъй като Христос е трябвало 

максимално да бъде отделен от грешниците по вина и да притежава върховна 

невинност, то между първия грешник и Христа е подобавало да има за посредници 

множество праведни люде, в които да просияят някакви знаци за бъдещата святост. 

Затова в народа, в който е трябвало да се роди Христос, Бог установил някакви знаци 

на святост, наченали с Авраама, който пръв приел обещанието за Христа и обрезанието 

като знак за спазване на завета, както е речено в книгата Битие, 17:11.   
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