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ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЧАСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА 
 

 Следва да разгледаме приемането на частите на човешката природа. 

  Във връзка с това се пита за четири неща: 

 Първо, дали Божият Син е трябвало да приеме истинско тяло. 

 Второ, дали е трябвало да приеме земно тяло, сиреч плът и кръв. 

 Трето, дали е приел душа. 

 Четвърто, дали е трябвало да приеме интелект. 

 

 

Раздел 1. Дали Божият Син е приел истинско тяло1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Божият Син не е приел истинско тяло. 

 1. Наистина, в Посланието до филипяните, 2:7, е казано, че „се уподоби на 

човеци”. Ала за истинното не се казва, че е по подобие. Следователно Божият Син не е 

приел истинско тяло. 

 2. Освен това приемането на тялото по никакъв начин не е принизило 

достойнството на божествеността: защото в проповедта си за Рождество2

 3. Освен това знаците трябва да съответствуват на обозначените неща. А 

явленията във Вехтия Завет, които са били знаци и образи на Христовото явление, са не 

според истината на тялото, ами според въображаемото видение: както четем у Исая, 

6:1: „Видях Господа, седнал на престол”, и т.н. Следователно, както изглежда, и 

явлението на Сина Божи в света е било не в истинско тяло, ами само във въображаемо. 

 папа Лъв 

заявява, че „възславянето не е изчерпало по-низшата природа и приемането не е 

приумалило по-висшата”. Но Божието достойнство е и в това, дето Бог е напълно 

обособен от тялото. Излиза, следователно, че чрез приемането Бог не е бил съединен с 

тяло. 

 

                                                
1 Cf. Sent., III d.2 q.1 a.3; d.4 q.2 a.1; IV d.3 a.3; In II Cor., V lect.4; C. Gent., IV 29 sq.; In Rom., VIII lect.1; 
Compend. theol., 207. 
2 Sermones, XXI 2. 
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 Противно на това е обаче казаното от Августин в „Осемдесет и три въпроса”3

 

: 

„Ако тялото Христово е било привидност, Христос ни е измамил. А ако ни е измамил, 

той не е истината. Само че Христос е истината. Следователно тялото му не е било 

привидно.” 

 Отговарям с думите, че – както е казано в книгата „За църковните догмати”4

 Вторият аргумент може да бъде изведен от сторените в тайната на 

въплъщението неща. Наистина, ако тялото му не е било истинско, ами въображаемо, 

той не би претърпял и истинска смърт; нито пък би сторил наистина някое от нещата, 

които разказват евангелистите, ами те биха били само привидни. Тогава на свой ред би 

се оказало, че не е последвало и истинско спасение за човека: защото следствието 

трябва да е съразмерно с причината. 

 – 

Синът Божи е роден не привидно, все едно че има въображаемо, а не истинско тяло. 

Това се доказва чрез три аргумента. Първо, от понятието за човешката природа, на 

която е присъщо да има истинско тяло. Та ако по-горе се съгласихме, че е подобавало 

Божият Син да приеме човешката природа, от това следва и че той е приел истинско 

тяло. 

 Третият аргумент може да бъде изведен от самото достойнство на приемащото 

лице, което е истината и поради това не му подобава да върши някакво привидно дело. 

Затова и Господ сметнал за редно да изключи чрез самия себе си това заблуждение и 

когато учениците му „смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух” (Лука, 24:37), а 

не истинско тяло, предложил им да го докоснат, заявявайки (пак там, 24:39): 

„Попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че 

имам.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че това подобие изразява 

истината на човешката природа в Христа, по начина, по който подобни по вид се 

наричат всички съществуващи наистина в човешка природа. А не се има предвид 

привидно сходство. Като доказателство апостолът добавя непосредствено след това, че 

„смири Самия Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна”; което 

не би могло да се случи, ако подобието беше само въображаемо. 

                                                
3 83 quaest., qu.14. 
4 Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 2. 
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 На второто тр ябва да се отговори, че то ва, дето Бо жият Син приел истинско 

тяло, по никой начин не приумалява достойнството му. Затова Августин отбелязва в 

„За вярата”5

 На третото пък следва да се отвърне, че образът трябва да е съответен по 

подобие, а не съобразно истината на вещта: „защото ако става дума за пълно сходство, 

това вече няма да е знак, а самата вещ”, както отбелязва Дамаскин в трета книга.

: „Изпразни себе си, приемайки формата на слуга, за да бъде слуга: ала не 

загуби пълнотата на формата Божия.” Защото Божият Син е приел истинско тяло не 

така, че да стане форма на тялото и да загуби божествената простота и чистота: понеже 

това би означавало да приеме тялото в единството на природата, което е невъзможно, 

както стана ясно от казаното по-горе. Но именно при различеността по природа той е 

приел тялото в единството на лицето. 

6

 

 Така 

че явленията във Вехтия Завет е подобавало да са само привидни, като образи: а 

явлението на Божия Син в света да е в истинско тяло, като нещо показано и означено 

чрез въпросните образи. Затова апостолът казва в Посланието до колосяните, 2:17: 

„Това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос.” 

 

Раздел 2. Дали Христос е имал плътско или земно тяло7

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е имал не плътско или 

земно, ами небесно тяло. 

 1. Наистина, в Първото послание до коринтяните, 15:47, апостолът казва: 

„Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето.” Но първият човек, 

сиреч Адам, е имал земно тяло, както се вижда от казаното в Битие, 2:2. Следователно и 

вторият човек, сиреч Христос, е имал небесно тяло. 

 2. Освен това в Първото послание до коринтяните, 15:50, е речено: „Плът и кръв 

не могат да наследят царството Божие.” Ала царството Божие е най-напред в Христа. 

Следователно в него има не плът и кръв, а по-скоро небесно тяло. 

 3. Освен това Богу следва да бъде приписано най-доброто. Ала сред всички тела 

най-благородно е небесното. Следователно Христос е трябвало да приеме такова 

именно тяло. 
                                                
5 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 2. 
6 De fide orth., III 26. 
7 Cf. S. th., III q.31 a.1 ad 1; Sent., III d.2 q.1 a.3; d.4 q.2 a.1; In Heb., VIII lect.1; C. Gent., IV 30; In Io., II 
lect.1; Compend. theol., 208. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
V. За приемането на частите на човешката природа 

4 

 

http://philosophymedieval.org/  

 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Лука, 24:39: „Духът няма плът 

и кости, както виждате Мене, че имам.” Ала плътта и костите не са от материята на 

небесното тяло, ами от по-низшите елементи. Следователно Христовото тяло е било не 

небесно, а плътско и земно. 

 

 Отговарям с думите, че същите аргументи, които доказаха, че тялото Христово 

не е въображаемо, показват и защо то не бива да е небесно. На пър во място , защо то 

както истинската човешка природа не би била спасена в Христа, ако тялото му, както 

смята Манихей8, е въображаемо; така тя не би била спасена и ако то бъде сметнато за 

небесно, както това прави Валентин. Защото ако формата на човека е естествена вещ, тя 

има нужда от определена материя, сиреч от плът и кости, които следва да бъдат 

положени в определението за човека, както става ясно от думите на Философа в седма 

книга на „Метафизика”.9

 На второ място, защото тогава би била накърнена истинността на нещата, 

сторени от Христа в тяло. Понеже небесното тяло е неуязвимо и неразрушимо, както се 

вижда от първа книга на „За небето”

 

10

 На трето място това би накърнило божествената истина. Защото Синът Божи се 

е показал на людете като притежаващ плътско и земно тяло, и това му показване би 

било лъжливо, ако имаше всъщност небесно тяло. Затова на споменатото място в „За 

църковните догмати” е казано: „Божият Син е роден в извлечена от тялото на Девата 

плът, а не с принесена от небето.” 

, и значи, ако Божият Син беше приел небесно 

тяло, той не би изпитвал истински глад и жажда и не би претърпял страдание и смърт. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за низхождането на 

Христа от небето се говори в два смисъла. Първо, с оглед на божествената природа: не 

че божествената природа е престанала да бъде в небето; ами че тук долу е започнала да 

съществува по нов начин, именно съобразно приетата природа; съгласно реченото у 

Иоана, 3:13: „Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човеческий, 

Който пребъдва на небето.” Второ, с оглед на тялото: не че самото Христово тяло е 

низходило по субстанция от небето; ами че тялото му е оформено от небесна сила, 

                                                
8 Т.е. Мани, създателят на манихейската ерес. 
9 Aristoteles, Metaphys., VII 11, 1036b3; Thomas Aquinas, lect.2. 6. 
10 Id., De caelo, I 3, 270a12; Thomas Aquinas, lect.6 sq. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
V. За приемането на частите на човешката природа 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

именно от Светия Дух. Ето защо, тълкувайки споменатото авторитетно изказване (1. 

Кор., 15:47), Августин отбелязва в посланието си до Орозий11: „Наричам Христа 

небесен, понеже не е заченат от човешко семе.” По същия начин тълкува въпросното 

място и Иларий в „За Троицата”.12

 На второто трябва да се отговори, че под „плът и кръв” тук се разбира не 

субстанцията на плътта и кръвта: ами развалата на плътта и кръвта. Каквато у Христа 

не е имало вследствие някакво провинение. Имало е обаче такава вследствие 

наказанието, за да изпълни той делото по нашето изкупление. 

 

 На третото пък следва да се отвърне, че към върховната Божия слава 

отношение има и това, дето едно толкова нищожно и земно тяло се издига в такива 

висоти. Затова в документите на Ефеския събор13

 

 са включени следните думи на свети 

Теофил: „Както най-добрите занаятчии биват възхвалявани не когато прилагат 

изкусността си върху най-скъпоценни материали, ами когато показват умението си, 

прибягвайки до най-лошата глина и до ронлива пръст; така най-добрият Създател, 

именно Словото Божие, не е дошъл при нас в скъпоценната материя на небесното тяло, 

ами в калта проявява величието на своето изкуство.” 

 

Раздел 3. Дали Божият Син е приел душа14

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Божият Син не е приел душа. 

 1. Наистина, Иоан, говорейки за тайната на въплъщението (1:14), казва: 

„Словото стана плът”, без да споменава по никакъв начин душата. При това не е казано, 

че е станало плът в смисъл, че се е превърнало в плът: ами в смисъл, че е приело 

плътта. Следователно, както изглежда, то не е приело душа. 

 2. Освен това душата е необходима за тялото, доколкото го оживотворява. Но за 

това тя не е била необходима по отношение на тялото Христово, за което в Псалома, 

35:10, е казано: „У Тебе, Господи, е изворът на живота.” Значи излишно е да се прибавя 

душа при наличието на Словото. А „Бог и природата не правят нищо напразно”, както 

                                                
11 Cf. Ps.-Augustinus, Dialog 65 quest., qu. 4. 
12 De Trinitate, 10. 
13 Conc. Ephes., II act.1. 
14 Cf. Sent., III d.2 q.1 a.3; De verit., q.20 a.1;  C. Gent., IV 32; In Io., I lect.7; In Rom., I lect.2; Compend. 
theol., 204.  
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отбелязва Философът в първа книга на „За небето”.15

 3. Освен това съединяването на душата с тялото образува общата природа, която 

е човешкият вид. Само че „в Господа Исууса Хр иста няма защо да дир им общ вид”, 

както заявява Дамаскин в трета книга.

 Следователно Синът Божи 

изглежда да не е приел душа. 

16

 

 Следователно той не е приел душа. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин17

 

: „Не бива да слушаме онези, 

които твърдят, че Словото Божие е приело единствено човешко тяло, и които разбират 

думите „Словото стана плът” така, че отричат то да е притежавало оня човек, душата 

или изобщо нещо човешко, освен плътта.” 

 Отговарям с думите, че – както отбелязва Августин в „За ересите”18

 Това схващане обаче е неудържимо поради три причини. Първо, защото оспорва 

авторитета на Писанието, в което, именно у Матея, 26:38, Господ споменава душата си: 

„Душата Ми е прескръбна до смърт”; а също и у Иоана, 10:18: „Имам власт да дам 

душата Си.” 

 – 

първоначално Арий, а след него Аполинарий били на мнение, щото Божият Син е 

приел единствено плътта, без душата, полагайки Словото в плътта наместо душата. 

Оттук следвало, че в Христа има не две природи, ами само една: защото от душата и 

плътта е съставена едната човешка природа. 

 Аполинарий би възразил, че в тези слова за душата се говори само преносно: по 

начина, по който и във Вехтия Завет, например у Исая, 1:14, се упоменава душата 

Божия: „Душата Ми мрази вашите новомесечия и вашите празници.” Само че в книгата 

си „Осемдесет и три въпроса”19

                                                
15 Aristoteles, De caelo, I 4, 271a33; Thomas Aquinas, lect.8. – cf. ibid., II 11, 291b13; Thomas Aquinas, lect.16.  

 Августин уточнява, щото в евангелския разказ 

евангелистите казват, че Иисус се учудвал, гневил, тъгувал и гладувал. А тези неща 

показват, че той е имал истинска душа, както това, дето се хранел, спял и изпитвал 

умора, показва, че е имал истинско човешко тяло. В противен случай, ако всичко това 

са само метафори, то, доколкото подобни неща четем във Вехтия Завет за Бога, това ще 

погуби вярата ни в евангелския разказ. Защото едно е съобщеното от пророците в 

иносказания: друго е историческата истина, записана от евангелистите. 

16 De fide orth., III 3. 
17 De agone christiano, 21. 
18 De haeresibus, 49. 55. 
19 83 quaest., qu. 80. 
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 Второ, защото споменатото заблуждение обезсмисля ползата от въплъщението, 

сиреч освобождаването на човека. Понеже аргументът на Августин в съчинението му 

срещу Фeлициан20

 На трето място това схващане противоречи на самата истина на въплъщението. 

Защото плътта и другите части на човека придобиват вида си от душата. Така че, ако се 

отмахне душата, няма да има нито кост, нито плът, освен в някакво различно значение: 

както се вижда от думите на Философа във втора книга на „За душата”

 гласи: „Ако, приемайки плътта, Божият Син е подминал душата, той 

или я е смятал за невинна и ненуждаеща се от лек; или я е чувствал чужда от себе си и 

не я е дарил с благодеянието на изкуплението; или я е преценил като нелечима и не 

пожелал да се погрижи за нея; или я е отхвърлил като лоша и негодна за никаква 

употреба. Две от тези твърдения са богохулни. Защото как ще е всемогъщ Бог, ако не 

може да изцери безнадеждно болния? Или как ще е Бог на всичко, ако не е създал 

душата ни? При едното от другите две допускания е пренебрегната причината за 

душата: при другото не е обърнато внимание на заслугата. Нима разбира причината за 

душата онзи, който, мислейки я като пригодна да приеме закона чрез вложеното в 

самата нея разумно предразположение, опитва да я отдели от греха на доброволната 

простъпка? И как ще узнае Божията щедрост онзи, който я схваща като унизена в 

низостта и порочността си? Ако гледаш произхода й, субстанцията на душата е по-

скъпоценна; ако отчиташ вината на простъпката й, причината й е по-лоша поради 

способността на душата да разбира. Та аз зная, че Христос е съвършената мъдрост, и не 

се съмнявам, че той е най-благочестивият; поради първото той не е пренебрегнал онова, 

което е най-добро и благор азумно; а пор ади второ то е пр иел оно ва, което е най-

ранимо.” 

21 и в седма на 

„Метафизика”.22

 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че когато се казва 

„Словото стана плът”, „плът” се схваща като целия човек, все едно че се казва: „Плътта 

стана човек”: както например у Исая, 40:5 (срв. Иоан, 1:14), е речено: „Всяка плът ще 

види спасението Божие.” А целият човек се обозначава като плът, понеже, както е 

казано на споменатото авторитетно място, Синът Божи се е показал в плът: поради 

което е добавено: „и ще видим славата Му”. Или пък, понеже – както отбелязва 

                                                
20 Cf. Ps.-Augustinus, Contra Felicianum, 13. 
21 Aristoteles, De anima, II 1, 412b20; Thomas Aquinas, lect.2. 
22 Id., Metaphys., VII 10, 1035b25; Thomas Aquinas, lect.10. 
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Августин на посоченото място в „Осемдесет и три въпроса” – „в единството на онова 

приемане първото е Словото, а крайното и най-низшето – плътта. Та тъй като 

евангелистът е пожелал да ни препоръча да възлюбим Божието смирение, той 

споменава Словото и плътта, пропускайки душата, която стои по-долу от Словото, ала 

по-гор е от плътта.” А и по-разумно е било да назове плътта, понеже отстоящото по-

далеч от Словото изглежда по-трудно приемливо. 

 На второто трябва да се отговор и, че Слово то е извор  на живо та като пър ва 

действуваща причина за живота. А душата е начало на живота на тялото като негова 

форма. Формата обаче е следствие от действуващото. Ето защо от наличността на 

Словото по-скоро може да се заключи, че тялото е одушевено: също както от наличието 

на огъня може да се заключи, че тялото, предадено на огън, е топло. 

 На третото пък следва да се отвърне, че не само че не е неподобаващо, ами е и 

необходимо да се каже, щото в Христа е имало природа, конституирана чрез придадена 

на тялото душа. А Дамаскин отрича в Господа Иисуса Христа да има общ вид като 

нещо трето, получено в резултат от съединението на божествеността и човековостта. 

 

 

Раздел 4. Дали Божият Син е приел човешки ум или интелект23

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Божият Син не е приел 

човешкия ум или интелект. 

 1. Наистина, при наличието на самата вещ не се изисква образът й. Ала човекът е 

по ума си образ Божи: както отбелязва Августин в „За Троицата”.24

 2. Освен това по-голямата светлина затъмнява по-малката. Но Словото Божие, 

което е „истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света”, както е 

речено у Иоана, 1:9, се отнася към ума като по-голяма спрямо по-малка светлина: 

защото и самият ум е някаква светлина, нещо като светилник, запален от първата 

светлина, съгласно реченото в Притчи Соломонови, 20:27: „Господне светило е 

човешкият дух.” Следователно в Христа, който е Словото Божие, не е било необходимо 

да има човешки ум. 

 Следователно, щом 

в Христа е било налично самото божествено Слово, нямало е защо в него да е налице и 

човешки ум. 

                                                
23 Cf. Sent., III d.2 q.1 a.3; De verit., q.20 a.1; C. Gent., IV 33; In Io., I lect.7; Compend. theol., 205.  
24 De Trinitate, XII 7. 
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 3. Освен това приемането на човешката природа от Божието Слово се нарича 

негово въплъщение. Само че интелектът или човешкият ум не е плът, нито плътско 

действие: понеже той не е действие на никакво тяло, както е доказано в трета книга на 

„За душата”.25

 

 Оказва се, следователно, че Божият Син не е приел човешки ум. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За вярата, към Петър”26

 

: 

„Твър до поддър жай и не се съмнявай, че Христос, Бо жият Син, пр итежава плътта и 

разумната душа на нашия род. За плътта си той казва у Лука, 24:39: „Попипайте Ме и 

вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.” Че има душа 

показва с думите у Иоана, 10:17: „Аз Си давам душата, за да я приема пак.” Че има 

интелект пък показва с казаното у Матея, 11:29: „Поучете се от Мене, понеже съм 

кротък и смирен по сърце.” И пак Господ говори за същото чрез пророк Исая, 52 :13: 

„Ето, Моето Чедо мисли.” 

 Отговарям с думите, че – както заявява Августин в „За ересите”27

 Това схващане се опровергава обаче със същите аргументи като предходното. 

Първо, това противоречи на евангелския разказ, в който (Мат., 8:10) е споменато, че 

Иисус се почудил. Не може да има обаче учудване без разум: защото то предполага 

съпоставяне на следствието с причината; когато например някой види следствие, чиято 

причина не знае и която търси, както е казано в началото на „Метафизика”.

 – „по въпроса 

за душата на Христа аполинаристите се отклоняват от католическата Църква, 

твърдейки, подобно на арианите, че Христос е приел само плът, а не и душа. 

Опровергани по този въпрос от свидетелствата на евангелистите, те все пак настояват, 

че в душата на Христа няма ум, ами вместо него там е самото Слово.”  

28

 Второ, това прави безполезно въплъщението, което е оправдание за греха на 

човека. Защото човешката душа е способна да съгреши, но и да приеме оправдаващата 

благодат единствено чрез ума. Затова Словото е трябвало да приеме преди всичко 

човешкия ум. Ето защо Дамаскин отбелязва в трета книга

 

29

                                                
25 Aristoteles, De anima, III 4, 429a24; Thomas Aquinas, lect.4. 

, че „Божието Сло во е 

приело тялото и надарената с интелект и разум душа”; след което добавя: „Целият 

26 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 14. 
27 De haeresibus, 55. 
28 Aristoteles, Metaphys., I 2, 982b12; Thomas Aquinas, lect.3. 
29 De fide orth., III 6. 
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Божи Син се е съединил с цялото, за да дари целия мен с благодат и целия мен да 

спаси: понеже онова, което не бива прието, не бива и излекувано.” 

 Трето, това отхвърля истината на въплъщението. Защото щом тялото е 

съразмерно с душата така, както материята – със собствената си форма, няма истинска 

човешка плът там, където няма съвършена човешка душа, сиреч разумна. Така че, ако 

Христос е имал душа без ум, той е имал не истинска човешка, ами животинска плът. 

Ето защо Августин казва в „Осемдесет и три въпроса”30

 

, че съгласно това заблуждение 

Божият Син „трябва да е представлявал някакъв звяр с фигурата на човешкото тяло”. 

Това противоречи и на божествената истина, която не търпи никаква лъжовна 

измислица.  

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че там, където 

присъствува самата вещ, няма нужда от образа й, който да заема мястото на вещта: 

например там, където е императорът, воините не почитат образа му. Образът обаче е 

нужен тогава, когато той придава завършеност на наличната вещ: както например 

образът във восъка се добива чрез полагане на печата и образът на човека в огледалото 

е следствие от присъствието на самия човек. Ето защо, за да добие завършеността си 

човешкият ум, в него е било необходимо да встъпи Словото Божие. 

 На второто трябва да се отговори, че по-голямата светлина затъмнява по-

малката светлина на друго светещо тяло: но тя не само че не затъмнява, ами и подсилва 

светлината на осветеното тяло. Наистина, когато грее слънцето, се помрачнява 

светлината на звездите: но светлината на въздуха се засилва. А интелектът или 

човешкият ум е нещо като светлина, осветена от светлината на божественото Слово. 

Затова чрез светлината на божественото Слово не се премахва човешкият ум, ами той 

по-скоро се усъвършенствува. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар и разумната способност да не е 

действие на някакво тяло, то самата същност на човешката душа, която е форма на 

тялото , изисква то да е по-благородно, за да има способността да мисли. Затова е 

необходимо да й съответствува по-добре разположено за това тяло.       

 

                                                
30 83 quaest., qu. 80. 
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