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ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ТЕЛЕСНИТЕ НЕДЪЗИ, КОИТО ХРИСТОС ПРИЕЛ В ЧОВЕШКАТА 

СИ ПРИРОДА 
 

 Следва да разгледаме недостатъците, които Христос приел в човешката си 

природа. Първо, тези на тялото; сетне, тези на душата. 

 Относно първите се задават четири въпроса: 

 Първо, дали Синът Божи е трябвало да приеме недъзи в човешката си природа. 

 Второ, дали е приел необходимостта да е подвластен на тези недъзи. 

 Трето, дали е придобил тези недъзи. 

 Четвърто, дали е приел всички такива недъзи. 

 

 

Раздел 1. Дали Божият Син е трябвало да приеме човешката природа 

заедно с телесните недъзи1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че Божият Син не е трябвало да приеме човешката 

природа заедно с телесните недъзи. 

 1. Наистина, със Словото Божие са личностно съединени както душата, така и 

тялото. Само че душата на Христа е била съвършена във всяко едно отношение, и по 

отношение на благодатта, и по отношение на знанието, както беше казано по-горе. 

Следователно и тялото му би трябвало да е съвършено във всяко отношение и да няма 

никакъв недостатък. 

 2. Освен това душата Христова е виждала Бога по начина, по който го виждат 

блажените, както беше казано по-горе: и така тя е била блажена. Но чрез блаженството 

на душата се възславя тялото; защото Августин заявява в писмото си до Диоскор2

                                                
1 Cf. Sent., III d.15 q.1 a.1; C. Gent., IV 53. 55; Compend. theol., 226. 

: „Бог 

е създал душата с такава могъща природа, щото от преизобилното й блаженство да се 

разпростре към по-низшата природа, сиреч към тялото, ако не самото блаженство, 

което е собствено присъщо на оногова, който се наслаждава и умосъзерцава, то 

пълнотата на здравето, сиреч силата на нетленността.” Тялото на Христа е било, 

следователно, нетленно и без всякакъв недостатък. 

2 Ep. CXVIII 3. 
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 3. Освен това наказанието е следствие от провинение. Но у Христа не е имало 

никакво провинение: съгласно реченото в Първото послание на Петра, 2:22: „Той не 

стори грях.” Следователно в него не е трябвало да има и телесни недъзи, които са 

тъкмо за наказание. 

 4. Освен това никой мъдрец няма да приеме нещо, което ще му попречи да 

достигне целта си. Ала въпросните телесни недъзи  в много отношения очевидно 

възпрепятствуват целта на въплъщението. Първо, защото вследствие тези телесни 

слабости людете биват възпрепятствувани да го познаят: съгласно реченото у Исая, 

53:2 сл.: „Ние Го видяхме. Той беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и 

изпитал недъзи, и ние отвръщахме от Него лицето си; Той беше презиран, и ние за 

нищо Го не смятахме.” Второ, защото желанието на светите отци не изглежда да се е 

изпълнило, макар те да вопият у Исая, 51:9: „Дигни се, дигни, облечи се в сила, мишце 

Господня!” Трето, защото очевидно по-скоро чрез сила, а не чрез слабост подобава да 

бъде надмогната властта на дявола и да бъде излекувана болестта на човеците. 

Следователно излиза, че не е подобавало Синът Божи да приеме човешката природа 

заедно с телесните слабости или недъзи. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до евреите, 2:18: „В това, що 

Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне.” А той е дошъл 

тъкмо за да ни помогне: поради което и Давид казва в Псалома, 120:1: „Подигам очи 

към планините, отдето ще ми помощ дойде.” Следователно подобавало е Божият Син 

да приеме подложената на човешките слабости плът, та в нея да може да търпи 

страдание и да бъде изкушаван, и така да помогне и нам. 

 

 Отговарям с думите, че е подобавало приетото от Сина Божи тяло да е 

подвластно на човешките слабости и недъзи: и то най-вече поради три неща. Първо, 

защото Божият Син приел плътта и дошъл в този свят, за да даде удовлетворение за 

греха на човешкия род. А един дава удовлетворение за греха на другия като поеме 

върху себе си дължимото за чуждия грях наказание. Пък въпросните телесни недъзи, 

като смърт, глад, жажда и други подобни, са наказание за греха, влязъл в света чрез 

Адам: съгласно реченото в Посланието до римляните, 5:12: „Чрез един човек грехът 

влезе в света, а чрез греха – смъртта.” Ето защо е подобавало, с оглед целта на 

въплъщението, да приеме тези наказания в плътта ни, именно заради нас самите: 

съгласно реченото у Исая, 53:4: „Той взе върху Си нашите немощи.”  
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 Второ, за да ни накара да вярваме във въплъщението. Защото човешката природа 

не е известна на людете по друг начин, освен като подвластна на споменатите телесни 

недъзи, така че, ако Синът Божи беше приел човешката природа без тях, би изглеждало, 

че той не е истински човек и че няма истинска плът, ами илюзорна, както твърдят 

манихеите. Затова, както е казано в Посланието до филипяните, 2:7, „понизи Себе Си, 

като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек”. Затова и 

Тома повярвал отново, когато видял раната му, както е казано у Иоана, 20:26 сл. 

 Трето, за да ни даде пример за търпение и ни подтикне да понасяме 

неустрашимо човешките страдания и недъзи. Поради което в Посланието до евреите, 

12:3, е речено: „Претърпя от грешниците такова над Себе Си поругание, та да ви не 

дотегне и да не отпаднете душевно.” 

 

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

удовлетворение за чуждия грях има за своя, така да се каже, материя наказанията, 

които човек понася заради греха на другиго: ала за начало има предразположението на 

душата, по силата на което тя е склонна да пожелае да даде удовлетворение за другия, 

благодарение на което пък самото удовлетворение е резултатно: защото 

удовлетворението не е резултатно, ако не произлиза от боголюбие, както ще бъде 

казано по-нататък. Затова душата на Христа е трябвало да е съвършена с оглед 

предразположенията си към знанията и добродетелите, та да е способна да даде 

удовлетворение: а тялото му да е подвластно на слабостите, за да не липсва материя за 

удовлетворението. 

 На второто трябва да се отговори, че съобразно естественото съотнасяне 

между душата и тялото славата на душата се прелива към тялото: само дето това 

естествено съотнасяне в Христа е подчинено на волята на неговата божественост, по 

силата на която става така, щото блаженството остава в душата и не прехожда към 

плътта, ами тялото претърпява всичко, подобаващо на уязвимата природа; съгласно 

думите на Дамаскин3

 На третото трябва да се отговори, че наказанието винаги следва 

провинението, било действителното, било първородното, понякога на оногова, който 

бива наказван; понякога на оногова, за когото понася наказания даващият 

, че „по благоволение на волята Божия на плътта било позволено 

да страда и да върши собствените си действия”. 

                                                
3 De fide orth., III 19. – cf. ibid., III 14 sq. 
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удовлетворение. Тъкмо така се случило и с Христа, съгласно реченото у Исая, 53:5: 

„Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония.” 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че приетата от Христос слабост не 

възпрепятствува целта на въплъщението, ами във висша степен я подпомага, както 

беше казано. И макар тези слабости да скрили божествеността му, те изявили 

човековостта, която е път за достигане до божествеността, съгласно реченото в 

Посланието до римляните, 5:1 сл.: „Достъп до Бога имаме чрез Иисуса Христа.” А 

древните отци пожелали в Христа не телесната сила, ами духовната, чрез която надвил 

дявола и излекувал човешкото безсилие. 

 

 

Раздел 2. Дали Христос по необходимост е бил подвластен на телесни 

недъзи4

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не по необходимост е 

бил подвластен на въпросните телесни недъзи. 

 1. Наистина, у Исая, 53:7, е речено: „Той бе измъчван, но страдаше доброволно”; 

като тук става дума за страстите Христови. Но волята е противоположното на 

необходимостта. Следователно Христос не по необходимост е бил подвластен на 

телесните недъзи. 

 2. Освен това Дамаскин отбелязва в трета книга5

 3. Освен това необходимостта се налага от някой по-могъщ. Но няма по-могъщо 

творение от душата Христова, на която е дадено да съхрани собственото си тяло. 

Следователно тези недъзи или слабости не са били в Христа по необходимост. 

: „В Христа няма нищо 

принудително, ами всичко е доброволно.” Но доброволното не е необходимо. 

Следователно въпросните недъзи не са били по необходимост в Христа. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до римляните, 8:3: 

„Бог изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха.” Ала направата на 

греховната плът е такава, че по необходимост умира и понася други подобни 

страдания. Следователно в плътта на Христа е била налична тази именно необходимост 

да понася въпросните недъзи. 
                                                
4 Cf. S. th., III q.13 a.3 ad 2; q.15 a.5 ad 1; Sent., III d.16 q.1 a.2. 
5 De fide orth., III 20. 
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 Отговарям с думите, че има два вида необходимост. Едната е тази на 

принудата, която бива налагана от външен деятел. Тази необходимост противостои 

както на природата, така и на волята, доколкото и двете са ръководени от вътрешно 

начало. Другата е естествена необходимост: например формата, както за огъня е 

естествено да сгрява; или материята, както за съставеното от противоположности тяло е 

необходимо да се разпадне. 

 Тъкмо съобразно тази необходимост, свързана с материята, тялото на Христа е 

било подвластно на неизбежността на смъртта и на другите подобни недъзи. Понеже, 

както е казано, „по благоволение на волята Божия на плътта било позволено да страда и 

да върши собствените си действия”: и тази необходимост е следствие от началата на 

човешката плът, както беше казано. 

 Ако пък говорим за необходимостта на принудата, която противостои на 

телесната природа, то тялото на Христа според собственото си естество пак е било 

подвластно на необходимостта на приковаващия го гвоздей и шибащия го бич. 

Доколкото тази необходимост отхвърля волята, очевидно е, че в Христа не е имало 

необходимост от тези недъзи нито с оглед на божествената воля, нито с оглед на 

човешката воля на Христа, разглеждана безусловно, сиреч като изхождаща от разумно 

решение; ами единствено с оглед естественото движение на волята, доколкото е 

естествено да се избягва смъртта и уврежданията на тялото. 

 

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

доброволно и по божествена, и по разумна човешка воля: при все че смъртта 

противостои на естественото движение на волята, както казва Дамаскин.6

 Отговорът на второто възражение става ясен от казаното в аргумента 

„против”. 

 

 На третото пък следва да се отвърне, че в безусловен смисъл няма нищо по-

могъщо от душата Христова: само дето няма пречка нещо да е било по-могъщо по 

отношение на даден резултат: например гвоздеят – за приковаването. Това именно 

имам предвид, когато казвам, че душата на Христа се разглежда съобразно собствената 

й природа и сила. 

 

                                                
6 Ibid., III 23 sq. 
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Раздел 3. Дали Христос е придобил телесните недъзи7

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е придобил телесните 

недъзи. 

 1. Наистина, ние казваме, че сме придобили (contrahere) онова, което имаме с 

природата си от самото начало. Но заедно с човешката си природа Христос още в 

самото начало е получил от майка си телесните недъзи и слабости, така че плътта му да 

е подвластна на въпросните недъзи. Следователно, както изглежда, той ги е придобил. 

 2. Освен това причиненото от природните начала съпътствува природата: и така 

именно е придобито. А въпросните наказания имат за причина началата на човешката 

природа. Оказва се, следователно, че Христос е придобил тези недъзи. 

 3. Освен това по въпросните недъзи Христос е подобен на останалите люде, 

както четем в Посланието до евреите, 2:17. А те са придобили споменатите недъзи. 

Значи и Христос ги е придобил. 

 

 Противно на това е обаче, дето подобни недъзи се придобиват вследствие на 

греха: съгласно реченото в Посланието до римляните, 5:12: „Чрез един човек грехът 

влезе в света, а чрез греха – смъртта.” Ала в Христа няма място грехът. Следователно 

той не е придобил въпросните недъзи. 

 

 Отговарям с думите, че глаголът „придобивам” обозначава отнесеността на 

следствието към причината: придобива се онова, което се извежда с необходимост от 

причината си. А причина за смъртта и за тези недъзи в човешката природа е грехът: 

понеже чрез греха смъртта е влязла в света, както е казано на гореспоменатото място. 

Затова в собствен смисъл са придобили въпросните недъзи онези, които са се 

натъкнали на тях в резултат на сторен грях. Само че Христос не ги има в резултат на 

сторен от него грях: понеже, коментирайки реченото у Иоана, 3:31: „Който иде отгоре, 

той е над всички”, Августин8

                                                
7 Cf. Sent., III d.15 q.1 a.3; d.21 q.1 a.2; Compend. theol., 226. 

 отбелязва: „Отгоре е дошъл Христос, сиреч от висините 

на човешката природа, каквато тя е била преди греха на първия човек.” Защото той е 

приел човешката природа без греха, в оная чистота, която тя е имала в състоянието си 

на невинност. По същия начин той е можел да приеме човешката природа и без 

8 Cf. Catena aurea in Io., 10. 
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недъзите. Така става ясно, че Христос не е придобил тези недъзи като следствие от 

някакво прегрешение, ами по собствена воля. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че плътта на Девата е 

зачената в първородния грях: и затова е придобила тези недъзи. Ала от Девата плътта 

Христова получила природата без вината. По същия начин тя е можела да приеме 

природата и без наказанието: само че Христос пожелал да приеме наказанието, за да 

бъде осъществено делото по нашето изкупление, както беше казано. Затова е имал 

въпросните недъзи, но придобити не по принуда, ами доброволно. 

 На второто трябва да се отговори, че причината за смъртта и другите телесни 

недъзи в човешката природа е двойна. Едната е по-отдалечена: тя се приема откъм 

материалните начала на човешкото тяло, доколкото то е съставено от 

противоположности. Но тази причина бива възпрепятствувана чрез първородната 

праведност. Ето защо по-непосредствена причина за смъртта и другите недъзи е грехът, 

който отнема първородната праведност. Та тъй като Христос е бил без грях, то за него 

се казва, че е придобил въпросните недъзи не по принуда, ами доброволно. 

 На третото пък следва да се отвърне, че в тези недъзи Христос е подобен на 

другите люде с оглед на тяхното качество, но не и с оглед причината. Затова той не ги е 

придобил по начина, по който са ги придобили останалите човеци. 

 

 

Раздел 4. Дали Христос е трябвало да приеме всички телесни недъзи 

на човеците9

 

 

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

приеме всички телесни недъзи на човеците. 

 1. Наистина, според Дамаскин10

 2. Освен това беше казано, че за да даде удовлетворение за нас, Христос е 

трябвало да има подлежащи на усъвършенствуване предразположения в душата и 

 „онова, което не може да бъде прието, не може 

да бъде и излекувано”. Ала Христос е дошъл да излекува всичките ни недъзи. 

Следователно е трябвало да приеме и всички наши недъзи. 

                                                
9 Cf. Sent., III d.15 q.1 a.2; d.22 q.2 a.1; Compend. theol., 226. 231. 
10 De fide orth., III 6. 18. 
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недъзи в тялото. Но откъм душата е приел пълнотата на всяка благодат. Следователно 

откъм тялото е трябвало да приеме всички недъзи. 

 3. Освен това сред всички телесни недъзи най-голям е смъртта. А Христос приел 

смъртта. Следователно още повече е трябвало да приеме останалите недъзи. 

 

 Противно на това е обаче, дето противоположностите не могат да са налице 

едновременно в едно и също нещо. Но някои слабости са противоположни една спрямо 

друга, доколкото са причинени от противоположни начала. Следователно не е било 

възможно Христос да приеме всички човешки слабости. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, Христос е приел човешките недъзи, 

за да принесе удовлетворение за греховността на човешката природа: за което е 

трябвало в душата си да има съвършенството на знанието и благодатта. Така че 

Христос е трябвало да приеме онези недъзи, които са следствие от общото прегрешение 

на цялата природа, ала не отхвърлят съвършенството на знанието и благодатта. 

 Значи не е подобавало да приеме всички недъзи и човешки слабости. Защото 

има такива недъзи, които отхвърлят съвършенството на знанието и благодатта: като 

например невежеството, склонността към зло и непригодността за доброто.  

 Има обаче е такива недъзи, които не произтичат изобщо от цялата човешка 

природа поради прегрешението на първородителя ни, ами са причинени у някои люде 

от определени частни причини: например проказата, епилепсията и други подобни. 

Тези недъзи понякога имат за причина провинение на самия човек, например 

неподходящия му начин на живот: понякога обаче се дължат на ущърбност на 

формиращата сила. Нито едно от тези неща не подобава на Христа: тъй като плътта му 

е зачената от Светия Дух, чиито мъдрост и сила са безкрайни и който не може да греши 

и да изпитва недостатък в нещо; а и сам той не е сторил нищо нередно през живота си. 

 Има обаче и трети вид недъзи, които са налице общо във всички люде поради 

прегрешението на първия ни родител: каквито са например смъртта, гладът, жаждата и 

други подобни. Всички такива недъзи Христос е приел. Тях Дамаскин11

                                                
11 Ibid., I 11. – cf. III 6. 

 нарича 

„естествени и неунизяващи ни страдания”: естествени, защото са общо присъщи на 

цялата човешка природа; неунизяващи ни, защото не нанасят ущърб на знанието и 

благодатта. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че всички частни 

недостатъци на човеците имат за причина разрушимостта и уязвимостта на тялото с 

добавка на някои частни причини. И когато Христос излекувал уязвимостта и 

разрушимостта на тялото ни, приемайки ги в себе си, като следствие той излекувал и 

всички други недъзи. 

 На второто трябва да се отговори, че пълнотата на цялата благодат и мъдрост 

душата Христова дължала на това, дето била приета от Словото Божие. Затова Христос 

е приел безусловно цялата мъдрост и благодат. А недостатъците ни е приел 

разпоредително, за да даде удовлетворение за нашия грях: а не че те са му подобавали. 

Затова и не е било необходимо да приеме всички тях: ами е трябвало да приеме 

единствено онези, които са били достатъчни с оглед на удовлетворението за греха на 

цялата човешка природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че смъртта във всички люде идва от 

греха на първородителя ни: не обаче и всички останали недъзи, макар и да са по-малки 

от смъртта. Поради което и аргументът не се отнася до тях.  
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