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ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА РЕДА НА ПРИЕМАНЕТО 
 

 Следва да разгледаме реда на споменатото приемане. 

 Във връзка с това се поставят шест въпроса: 

 Първо, дали Божият Син е приел плътта посредством душата. 

 Второ, дали е приел душата посредством духа или ума. 

 Трето, дали Словото е приело първо душата на Христа, а сетне плътта. 

 Четвърто, дали плътта е било най-напред приета от Словото, пък сетне 

съединена с душата. 

 Пето, дали цялата човешка природа е била приета посредством отделните части. 

 Шесто, дали е била приета посредством благодатта. 

 

 

Раздел 1. Дали Синът Божи е приел плътта посредством душата1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Божият Син не е приел плътта посредством 

душата. 

 1. Наистина, по-съвършен е начинът, по който Божият Син се съединява с 

човешката природа и частите й, нежели този, по който е във всички твар и. Ала в 

творенията е непосредствено по същност, наличност и сила. Следователно още повече 

Божият Син се съединява с плътта, и то без посредничеството на душата. 

 2. Освен това душата и плътта са съединени със Словото Божие в единството на 

ипостасата или лицето. Но тялото, прочее както и душата, се отнася непосредствено до 

личността или ипостасата на човека. Нещо повече, по-близо до ипостасата на човека 

изглежда да стои тялото, което е материя, нежели душата, която е форма: понеже 

принцип на индивидуацията, която се съдържа в названието ипостаса, очевидно е 

материята. Следователно Божият Син не е приел плътта посредством душата. 

 3. Освен това, бъде ли отстранен посредникът, разпадат се свързаните чрез него 

неща: например, отстрани ли се повърхността, цветът отпада от тялото, на което е бил 

присъщ именно благодарение на повърхността. Само че, когато смъртта отдели душата, 

                                                
1 Cf. S. th., III a.4 ad 3; q.50 a.2 ad 2; Sent., III d.2 q.2 a.1; d.21 q.1 a.1; C. Gent., IV 44; De spir. creat., a.3 ad 5.  
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единството на Словото с плътта остава: както ще стане ясно по-нататък. Следователно 

Словото не се съединява с плътта посредством душата. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в писмото му до Волусиан2

 

: 

„Величието на божествената сила е присъединило към себе си разумната душа и чрез 

нея човешкото тяло, изобщо целия човек, преобразявайки го.” 

 Отговарям с думите, че средното е такова по отношение на началото и края. 

Затова то, също както началото и краят, предполагат някакъв порядък. Редът обаче е от 

два вида: по време и по природа. В тайната на въплъщението не говорим за средно във 

времевия ред: понеже Словото Божие е присъединило към себе си едновременно цялата 

човешка природа, както ще стане ясно по-нататък. 

 Естественият порядък между две неща обаче може да бъде разглеждан по два 

начина: съгласно степените на достойнство, както казваме, че ангелите са по средата 

между човеците и Бога; и съгласно понятието за причинност, както казваме, че 

средната причина е между първопричината и последното следствие. Така вторият ред в 

някакъв смисъл следва първия: защото, както заявява Дионисий в тринадесета глава на 

„За небесната иерархия”3

 Та ако гледаме степените на достойнство, душата се оказва по средата между 

Бога и плътта. В този смисъл може да се каже, че Синът Божи е присъединил към себе 

си плътта посредством душата. С оглед причинния ред пък самата душа е в някакъв 

смисъл причина за плътта, която трябвало да бъде съединена с Божия Син. Защото 

плътта не би била приемлива без отнесеността й към разумната душа, благодарение на 

която тя е именно човешка плът: тъй като по-горе беше казано, че приемлива е най-вече 

човешката плът. 

, Бог въздействува чрез по-близките до него субстанции върху 

по-отдалечените. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че между тварите и Бога 

може да бъдат установени два реда. Първият, доколкото творенията биват причинени 

от Бо га и зависят от него като от начало на тяхното битие. В то зи смисъл, пор ади 

безкрайността на силата си, Бог непосредствено се допира до всяка вещ, причинявайки 

я и съхранявайки я. Това означава, че Бог е непосредствено във всички неща по 
                                                
2 Ep. CXXXVII 2. 
3 Cael. hier., XIII 3.  
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същност, сила и наличност. Другият ред е този, по който вещите биват възвеждани към 

Бога като към цел. В този тъкмо смисъл се установява и нещо средно между творението 

и Бо га: понеже по-низшите твари биват възвеждани към Бога чрез по-висшите, както 

отбелязва Дионисий в „За небесната иерархия”.4

 На второто трябва да се отговори, че ако ипостасата на Божието Слово се 

конституираше просто чрез човешката природа, би следвало тялото да му е по-близко, 

понеже то е материя, а значи и принцип на индивидуацията: също както и душата, 

която е видова форма, стои по-близко до човешката природа. Но тъй като ипостасата е 

по-първа и по-висша, нежели човешката природа, по-близко до нея стои онова в 

човешката природа, което е по-високо. Затова по-близко до Словото Божие е душата, а 

не тялото. 

 Съгласно този именно ред човешката 

природа бива приета от Словото Божие, което е пределът на приемането. Затова то се 

съединява с плътта чрез душата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че няма причина дадено нещо да е нечия 

причина по пригодност и съответствие, ала с отстраняването му другото да не изчезва: 

защото макар възникването на едно нещо да зависи от друго, след като то вече 

фактически съществува, не е зависимо от онова. Така например, ако посредством 

някого възникне приятелство между двама души, въпросното приятелство остава и 

когато онзи се махне: и ако човек се ожени за някоя заради красотата, която прави 

жената пригодна за съпружеска връзка, то тази връзка остава и когато красотата си е 

отишла. По същия начин и когато душата се отдели, остава единението на Словото 

Божие с плътта. 

 

 

Раздел 2. Дали Божият Син е приел душата посредством духа5

 

 

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

посредством духа. 

 1. Наистина, нищо не е посредник между себе си и нещо друго. Ала духът или 

умът не е нещо различно по същност от душата: както беше казано в първата част на 

това съчинение. Следователно Божият Син не е приел душата посредством духа или 

ума. 
                                                
4 Ibid., IV 3. – cf. Eccl. hier., V 1, 4.  
5 Cf. Sent., III d.2 q.2 a.1. 
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 2. Освен това нещото, чрез което е станало приемането, е очевидно по-

пр иемливо . А духът или умът не е по-приемлив от душата: което се вижда от 

обстоятелството, че ангелските духове не са приемливи, както беше казано по-горе. 

Следователно излиза, че Божият Син не е приел душата посредством духа. 

 3. Освен това последващото бива прието от първото посредством по-първото. 

„Душа” обаче наричаме самата същност, която е по природа по-първа от способността, 

каквато представлява умът. Следователно, както изглежда, Божият Син не е приел 

душата посредством духа или ума. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин6

 

: „Незримата и непроменлива 

Истина прие душата посредством духа, а посредством душата – и тялото.” 

 Отговарям с думите, че – както беше казано – Божият Син е приел плътта 

посредством душата било поради реда на достойнството, било поради пригодността за 

приемане. Както едното обаче, така и другото можем да установим, ако съотнесем 

интелекта, наречен дух, с другите части на душата. Защото душата е пригодна да бъде 

приета именно доколкото е способна да постигне Бога, съществувайки по негов образ: а 

това е с оглед на ума, наречен дух, съгласно казаното в Посланието до ефесяните, 4:23: 

„Да се обновите с духа на своя ум.” При това в сравнение с другите части на душата 

интелектът е по-висш, по-достоен и по-сходен Богу. Затова по думите на Дамаскин в 

трета книга7

 

 Словото Божие е съединено с плътта посредством интелекта: „защото 

интелектът е най-чистото в душата; пък и Бог е интелект.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ако и интелектът да не 

е нещо различно по същност от душата, той именно като способност се отличава от 

останалите душевни части. Именно поради това той има смисъла на посредник. 

 На второто трябва да се отговори, че ангелският дух не е в достатъчна степен 

приемлив не поради ущърбност на достойнството му, ами поради непоправимостта на 

падението. А това не може да се твърди за човешкия дух: което се вижда от казаното в 

първата част на това съчинение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че душата, между която и Словото 

Божие се полага интелектът, се схваща не като същността на душата, която е обща за 
                                                
6 De agone christiano, 18. 
7 De fide orth., III 6. 
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всички способности; ами само като по-низшите способности, които са общи за цялата 

душа. 

 

 

Раздел 3. Дали душата на Христа е била приета от Словото преди 

плътта8

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че душата на Христа е била приета 

от Словото преди плътта. 

 1. Наистина, Божият Син е приел плътта посредством душата, както беше 

казано. Но първо се стига до средата, а едва сетне до края. Следователно Божият Син е 

приел душата преди плътта. 

 2. Освен това душата на Христа е по-достойна от тази на ангела: съгласно 

реченото в Псалома, 96:7: „Поклонете се пред Него, всички Негови Ангели!” Но 

ангелите са сътворени в самото начало: както беше установено в първата част на това 

съчинение. Значи и душата на Христа. А тя не е била първо сътворена, пък сетне 

приета: понеже според Дамаскин в трета книга9

 3. Освен това у Иоана, 1:14, е речено: „Видяхме Го пълно с благодат и истина”, и 

малко по-нататък: „от Неговата пълнота всички ние приехме”, именно всички вярващи 

във всяко време, както тълкува това място Хризостом.

 „никога нито душата, нита тялото на 

Христа са имали собствена ипостаса извън тази на Словото”. Следователно душата 

изглежда да е била приета преди плътта, зачената в девствената утроба. 

10

 

 А това не би било така, ако 

Христос нямаше пълнотата на благодатта и истината преди всички светци от началото 

на света насетне: понеже причината не идва след причиненото. И тъй като пълнотата на 

благодатта и истината в душата на Христа е била тъкмо благодарение единението й със 

Словото, съгласно казаното пак на същото място: „видяхме славата Му, слава като на 

Единороден от Отца”; оказва се, че душата на Христа е била приета от Словото Божие 

още от началото на света. 

                                                
8 Cf. Sent., III d.2 q.2 a.3; C. Gent., IV 33. 
9 De fide orth., III 27. 
10 In Io., hom.14. 
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 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в четвърта книга11

 

, а именно: 

„Противно на заблуждението на някои люде интелектът не е съединен със Словото 

Божие и наречен Христос преди въплъщението, дето е от Девата.” 

 Отговарям с думите, че според Ориген12

 Също така не е вярно и че тази душа е била съединена със Словото от самото 

начало и едва след това е била въплътена в утробата на Девата. Понеже в такъв случай 

Христовата душа очевидно няма да има същата природа като нашите, които биват 

сътворени едновременно с влагането им в телата. Поради което папа Лъв заявява в 

писмото си до Юлиан

 всички души са били сътворени в 

самото начало: и сред тях той помества сътворената душа на Христа. Само че това не е 

вяр но: защото ако пр иемем, че тя е била сътворена тогава и не е била веднага 

съединена със Словото, излиза, че въпросната душа някога е имала собствена 

субсистенция без Словото. Така че, щом е приета от Словото, то или единението не е 

по субсистенция; или пък е била разрушена предходната субсистенция на душата. 

13

 

, че „плътта не е била различна по природата си от нашата: нито 

пък в началото е вдъхната друга душа, различна от тази на останалите люде”. 

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

горе, душата на Христа е посредник в единението на плътта със Словото според 

естествения порядък. Което не означава, че тя е непременно такава и според времевия 

ред. 

 На второто трябва да се отговори, че според папа Лъв в същото писмо, душата 

на Христа „превъзхожда не поради различеността си по род, ами поради възвишената 

си сила”. Защото тя е от същия род като нашите души: ала надхвърля дори ангелите 

поради пълнотата на благодатта и истината (Иоан, 1:14). Но начинът на въплъщаване 

на душата се определя от свойството на собствения й род: откъдето следва, че щом е 

форма на тялото, тя бива сътворена едновременно с нейното вливане и съединяване с 

тялото . Което не е така пр и ангелите, тъй като те са напълно лишени от тела 

субстанции. 

 На третото пък следва да се отвърне, че всички люде получават от пълнотата 

на Христа според вярата, която имат в него: понеже в Посланието до римляните, 3:22, е 

                                                
11 De fide orth., IV6. 
12 De principiis, I 7 sq.; II 8 sq. 
13 Ер. 35. 
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речено: „Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички 

вярващи.” Но както ние вярваме в него като въплътен, така древните са вярвали в него 

като предстоящ да се роди: защото „имаме същия дух на вярата”, както е казано във 

Второто послание до коринтяните, 4:13. А вярата в Христа има силата да оправдава от 

предоставената му Божия благодат: съгласно реченото в Посланието до римляните, 4:5: 

„Ономува, който не работи, а вярва в Оногова, Който оправдава нечестивеца, вярата му 

се вменява за оправдание по предоставената му Божия благодат.” И тъй като тя се 

предоставя вовеки, няма пречка чрез вяра в Иисуса Христа някои да бъдат оправдани и 

преди душата му да е била пълна с благодат и истина. 

 

 

Раздел 4. Дали Христовата плът е била първо приета от Словото, а 

едва след това свързана с душата14

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовата плът е била 

първо приета от Словото, пък чак след това съединена с душата.  

 1. Наистина, в книгата си „За вярата, към Петър”15

 2. Освен това, както душата е част от човешката природа, така част от нея е и 

тялото. Ала човешката душа не е имала друго начало на битието си в Христа в 

сравнение с другите човеци: както се вижда от приведеното по-горе авторитетно 

изказване на папа Лъв. Следователно, както изглежда, и тялото на Христа не е имало 

друго начало на битието си в сравнение с нашето. Ала при нас първо бива зачената 

плътта, пък сетне прихожда разумната душа. Следователно така е било и у Христа. 

Така че плътта първо е била приета от Словото, а едва след това съединена с душата. 

 Августин заявява: „Твърдо 

вярвай и не се съмнявай, че Христовата плът не е зачената в утробата на Девата без 

божествеността, преди да бъде приета от Словото.” Само че Христовата плът очевидно 

е била зачената преди да се съедини с разумната душа: защото материалната 

разположеност предхожда в пътя на раждането придаващата завършеност форма. 

Следователно Христовата плът е била първо приета, а сетне съединена с душата. 

 3. Освен това в книгата „За причините”16

                                                
14 Cf. Sent., III d.2 q.2 a.3; C. Gent., IV 44. 

 е казано, че „първата причина придава 

повече на причиненото и се съединява с него преди втората причина”. Ала Христовата 

15 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 18. 
16 Liber de causis, 1. 
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душа се отнася към Словото като втора причина към първата. Следователно Словото е 

съединено с плътта преди душата. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга17

 

: „Едновременно 

Словото Божие е станало плът и плътта станала одушевена, разумна и надарена с 

интелект.” Следователно единението на Словото с плътта не е предхождало 

съединяването на последната с душата. 

 Отговарям с думите, че човешката плът бива приета от Словото съобразно 

отнесеността й към разумната душа като към нейна собствена форма. Но такава 

отнесеност не може да има преди разумната душа да се прибави към нея: защото 

тутакси, щом дадена материя стане собствено присъща за някаква форма, тя приема 

въпросната форма; поради което изменението завършва в оня момент, в който бъде 

въведена субстанциалната форма. Затова плътта не е трябвало да бъде приета преди да 

е станала човешка плът, а това става с прихождането на разумната душа. Така че, както 

душата не е приета преди плътта, тъй като противно на природата на душата е тя да 

съществува преди да се съедини с тялото; така и плътта не е бивало да бъде приета 

преди душата, защото не може да има човешка плът преди тя да притежава разумна 

душа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че човешката плът 

придобива битие чрез душата. Затова преди прихождането на душата няма човешка 

плът: а може да има разположеност към човешка плът. Така или иначе, при зачеването 

на Христа Светият Дух, който е деятел с безкрайна сила, едновременно разположил 

материята и я довел до завършеност. 

 На второто трябва да се отговори, че формата действително придава вид: а 

материята сама по себе си е във възможност спрямо вида. Затова против самото 

понятие за форма е предсъществуването й спрямо природата на вида, който добива 

завършеността си именно чрез съединяването на формата с материята: докато за 

материята не е противоестествено да съществува преди природата на вида. Затова 

несходството между нашия и Христовия произход, изразяващо се в това, дето нашата 

плът първо бива зачената, пък сетне одушевена, а с Христовата нещата не стоят така, е 

                                                
17 De fide orth., III 2. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
VІ. За реда на приемането  

9 

 

http://philosophymedieval.org/  

с оглед на онова, което предшествува завършеността на природата: както и понеже ние 

биваме заченати от мъжко семе, не обаче и Христос. А разликата, която би била с оглед 

произхода на душата, би се разпростряла и върху различеността на природата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Словото Божие се мисли съединено с 

плътта преди душата в общия смисъл, в който той е и в останалите твари по същност, 

сила и наличност: като преди е не по време, ами по природа. Защото плътта се мисли 

първоначално като нещо съществуващо, което се дължи на Словото, а едва след това 

като одушевена плът, което се дължи на душата. Ала когато имаме предвид личностно 

единение, плътта най-напред трябва да се съедини с душата, а не със Словото: понеже 

именно благодарение съединеността си с душата тя става личностно съединима със 

Словото: още повече, че личност има единствено при разумната природа. 

 

 

Раздел 5. Дали Божият Син е приел цялата човешка природа 

посредством частите й18

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че Божият Син е приел цялата 

човешка природа посредством частите й. 

 1. Наистина, според Августин19

 2. Освен това Божият Син е приел плътта посредством душата, понеже душата е 

по-сходна Богу, нежели тялото. Но частите на човешката природа са по-прости и 

очевидно по-сходни на безусловно простия, нежели цялото. Следователно Божият Син 

е приел цялото посредством частите. 

 „незримата и неизменна Истина е приела чрез 

духа душата, чрез душата тялото, и така целия човек”. А духът, душата и тялото са 

части на целия човек. Следователно Божият Син е приел целия човек посредством 

частите. 

 3. Освен това цялото се получава от съединяването на частите. А единението се 

мисли като предел за приемането: докато частите се мислят като налични преди 

приемането. Следователно той е приел цялото чрез частите. 

 

                                                
18 Cf. Sent., III d.2 q.2 a.1; a.3. 
19 De agone christiano, 18. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
VІ. За реда на приемането  

10 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга20

 

: „В Господа 

Иисуса Христа не трупаме части връз части, ами говорим само за непосредствените 

съставки, сиреч за божествеността и човековостта.” Човековостта обаче е някакво цяло, 

което е съставено от душата и тялото като части. Следователно Синът Божи е приел 

частите посредством цялото. 

 Отговарям с думите, че когато говорим за нещо средно при въплъщението, 

нямаме предвид времевия порядък: понеже едновременно са приети цялото и всички 

части. Защото беше показано, че душата и тялото са съединени за да конституират 

човешката природа в Словото. Там се има предвид природният ред. Поради което чрез 

първото по природа се приема следващото. 

 Но дадено нещо е първо по природа в два смисъла: откъм действуващото и 

откъм материята; защото именно тези две причини са налични преди вещта. Откъм 

действуващото безусловно първично е онова, което е включено най-напред в 

намерението за въпросното нещо, докато първо в някакво отношение е онова, от което 

начева неговото действие: тъй като намерението е преди действието. А откъм 

материята първо е онова, което е в началото при преобразуването на материята. 

 При въплъщението обаче най-вече следва да отчитаме реда откъм 

действуващото: понеже по думите на Августин в споменатото негово писмо до 

Волусиан „при такива неща цялото основание за стореното е могъществото на сторилия 

го”. А очевидно е, че в намерението на сторващия дадено нещо завършеното предхожда 

незавършеното: и следователно цялото е преди частите. Тъкмо поради това трябва да се 

каже, че Божието Слово е приело частите на човешката природа посредством цялото. 

Защото както е приело тялото поради отнесеността му към разумната душа, така е 

приело тялото и душата поради отнесеността им към човешката природа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че приведените думи 

означават единствено, щото приемайки частите на човешката природа, Словото е 

приело цялата човешка природа. Така от гледна точка на действието приемането на 

частите е предхождащо, ала само мислено, не и по време. От гледна точка на 

намерението обаче първо е приемането на природата: което означава, че безусловно 

това е така, както беше казано. 

                                                
20 De fide orth., III 16. 
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 На второто трябва да се отговори, че Бог е прост така, че същевременно е 

напълно съвършен. Затова цялото е по-сходно Богу, нежели частите, тъй като е по-

съвършено. 

 На третото пък следва да се отвърне, че предел на приемането е личностното 

единение: а не естественото, което е резултат от свързването на частите. 

 

 

Раздел 6. Дали Божият Син е приел човешката природа посредством 

благодатта21

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че Божият Син е приел човешката 

природа посредством благодатта. 

 1. Наистина, ние се съединяваме с Бога по благодат. Ала човешката природа в 

Христа е във висша степен съединена с него. Следователно това единение е станало по 

благодат. 

 2. Освен това, както тялото живее чрез душата, която е неговата завършеност, 

така и душата – чрез благодатта. Но човешката природа е пригодна за приемане именно 

благодарение на душата. Следователно Божият Син е приел душата посредством 

благодатта. 

 3. Освен това в петнадесета книга на „За Троицата”22

 

 Августин казва, че 

въплътеното Слово е като произнасяното от нас слово. А нашето слово се съединява с 

гласа посредством диханието. Значи Словото Божие се съединява с плътта посредством 

Светия Дух: сиреч посредством благодатта, приписвана тъкмо на Светия Дух, съгласно 

реченото в Първото послание до коринтяните, 12:4: „Има различни дарби, ала Духът е 

един и същ.” 

 Противно на това е обаче, дето благодатта е някакво акцидентално определение 

на душата, както беше установено във втората част на това съчинение. А единението на 

Словото с човешката природа е станало по субсистенция, а не акцидентално: както се 

вижда от казаното по-горе. Следователно човешката природа не е приета посредством 

благодатта. 

                                                
21 Cf. S. th., III q.2 a.10; Sent., III d.2 q.2 a.2; d.13 q.3 a.1; De verit., q.29 a.2; Quodl., IX q.2 a.1 ad 3; Compend. 
theol., 214.  
22 De Trinitate, XV 11. 
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 Отговарям с думите, че в Христа се полагат благодатта на единението и  

предразположеността към благодат. Независимо за коя от тях говорим, благодатта не 

може да се мисли като посредник при приемането на човешката природа. Благодатта на 

единението е самото личностно битие, което се дава безвъзмездно на човешката 

природа в лицето на Словото: а това именно е пределът на приемането. 

Предразположеността към благодат, отнасяща се към специалната святост на 

въпросния човек, е следствие от единението: съгласно реченото у Иоана, 1:14: 

„Видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, пълен с благодат и истина”; 

откъдето се подразбира, че със самото това, дето този човек е „Единороден от Отца” (а 

такъв е чрез единението), той е изпълнен с благодат и истина. 

 Ако обаче благодатта се разбира като самата воля Божия, която върши или 

дарява нещо безвъзмездно, то единението е станало чрез благодатта, само че не като 

посредник, а като действуваща причина. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ние се съединяваме с 

Бога чрез действие, доколкото именно го познаваме и обичаме. Затова въпросното 

единение е чрез предразположеността ни към благодат: доколкото извършваното 

действие произлиза от предразположението. Но единението на човешката природа със 

Словото Божие е по личностно битие: което зависи не от някаква предразположеност, 

ами непосредствено от самата природа. 

 На второто трябва да се отговори, че душата е субстанциалната завършеност 

на тялото: докато благодатта е акциденталната завършеност на душата. Затова 

благодатта не е в състояние да насочва душата към личностното единение, което не е 

акцидентално, както душата насочва тялото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че нашето слово се съединява с гласа 

посредством диханието, само че не взето като формален, ами като придаващ движение 

посредник: понеже от вътрешното слово произлиза диханието, което оформя гласа. По 

същия начин от вечното Слово произлиза Светият Дух, както ще видим по-нататък. От 

което обаче не следва, че благодатта на Светия Дух е формалният посредник при 

споменатото единение.          

 

http://philosophymedieval.org/�

	ШЕСТИ ВЪПРОС.
	Раздел 1. Дали Синът Божи е приел плътта посредством душата
	Раздел 2. Дали Божият Син е приел душата посредством духа
	Раздел 3. Дали душата на Христа е била приета от Словото преди плътта
	Раздел 4. Дали Христовата плът е била първо приета от Словото, а едва след това свързана с душата
	Раздел 5. Дали Божият Син е приел цялата човешка природа посредством частите й
	Раздел 6. Дали Божият Син е приел човешката природа посредством благодатта

