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ПЕТНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ДУШЕВНИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ, КОИТО ХРИСТОС Е ПРИЕЛ В 

ЧОВЕШКАТА СИ ПРИРОДА 
 
 След горното ще се спрем на недостатъците, отнасящи се до душата. 
 Относно тях се задават десет въпроса: 
 Първо, дали в Христа е имало грях. 
 Второ, дали в Христа е имало нещо, разпалващо греха. 
 Трето, дали в него е имало невежество. 
 Четвърто, дали душата му е претърпявала страдания. 
 Пето, дали в него е имало сетивна болка. 
 Шесто, дали в него е имало тъга. 
 Седмо, дали в него е имало страх. 
 Осмо, дали в него е имало удивление. 
 Девето, дали в него е имало гняв. 
 Десето, дали е бил едновременно пътник и съзерцател. 
 
 

Раздел 1. Дали в Христа е имало грях1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че в Христа е имало грях. 
 1. Наистина, в Псалома, 21:2, е речено: „Боже мой, Боже мой! Защо си ме 
оставил? Далеч са от спасението думите на моите престъпления.” Тези слова са 
изречени от името на Христа: което се вижда от това, че той ги изрича на кръста (Мат., 
27:46). Излиза, значи, че в Христа е имало престъпления. 
 2. Освен това в Посланието до римляните, 5:12, апостолът заявява, че „в Адама 
всички съгрешиха”: именно понеже в него са били по произход. Но и Христос е бил по 
произход в Адама. Следователно е съгрешил в него. 
 3. Освен това пак апостолът казва в Посланието до евреите, 2:18, че „в това, що 
Сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне”. Но ние имаме 
нужда от помощта му най-вече против греха. Следователно се оказва, че в него е имало 
грях. 
 4 . Освен то ва във Второто послание до коринтяните, 5 :2 1 , е р ечено, че Бог 
„Оногова, Който не знаеше грях”, сиреч Христа, „за нас го грях направи”. Ала 
направеното от Бога е истинно. Следователно в Христа наистина е имало грях. 
 5. Освен това по думите на Августин2

 

 „в човека Христос Божият Син ни бе 
даден за пример”. А човек се нуждае за пример не само за да живее праведно, ами и за 
да се покайва за греховете си. Излиза, че в Христа е трябвало да има грях, та, 
покайвайки се за греховете си, да ни даде пример за покаяние. 

 Противно на това е обаче казаното от самия него у Иоана, 8:46: „Кой от вас ще 
Ме укори за грях?” 
 

                                                
1 Cf. S. th., III q.4 a.6 ad 2; q.14 a.3; q.31 a.7; Sent., III d.12 q.2 a.1 ad 1; d.13 q.1 a.1 ad 5; a.2. 
2 De agone christiano, 11. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, Христос е приел 
недостатъците ни, за да даде удовлетворение за нас; да потвърди истината на 
човешката природа; и да ни бъде пример за добродетелност. С оглед на тези три неща е 
очевидно, че той не е бивало да приеме ущърбността на греха. Защото, на първо място, 
грехът не допринася за удовлетворението: тъкмо напротив, той възпрепятствува 
добродетелта на удовлетворението; понеже, както е речено у Иисуса Сирахов, 34:19: 
„Всевишният не благоволи към приносите на нечестиви”. От греха не проличава и 
истината на човешката природа: защото грехът не се отнася към човешката природа, 
чиято причина е Бог; ами е по-скоро против природата, бидейки въведен в нас „чрез 
дяволско осеменяване”, както се изразява Дамаскин.3

 

 На трето място той е нямало как 
да даде пример за добродетел, съгрешавайки: понеже грехът противоречи на 
добродетелта. Затова Христос по никой начин не е приел ущърбността на греха, нито 
на първородния, нито на действителния: съгласно реченото в Първото послание на 
Петра, 2:22: „Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му.” 

  И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че – както отбелязва 
Дамаскин в трета книга4 - едни неща се изказват за Христа съобразно природното и 
ипостатно свойство, например че е станал човек и че е страдал за нас; други – 
съобразно личностното му свойство и предразположеност, например някои неща се 
изказват за него от наше лице, макар те по никакъв начин да не подобават на самия 
него. Затова и първото от седемте правила на Тихон, приведени от Августин в трета 
книга на „За християнското учение”5

 На второто трябва да се отвърне, че – както твърди Августин в десета книга на 
„Буквално тълкуване на книгата Битие”

, се отнася до „Господ и неговото тяло”, доколкото 
именно „Христос и Църквата се смятат едно лице”. В този смисъл, говорейки тъкмо от 
името на членовете на Църквата си, Христос споменава „думите на моите 
престъпления”;  а не че престъпления е извършил той като нейна глава. 

6

 На третото следва да се отговори, че чрез изкушението и страданието си 
Христос ни е помогнал, принасяйки удовлетворение за нас. Но грехът не допринася за 
удовлетворението, ами по-скоро го възпрепятствува, както беше казано. Затова той не е 
трябвало да има грях в себе си, ами да е изобщо чист от греха; в противен случай 
понесеното от него наказание би било дължимо заради собствения му грях. 

 – Христос не е бил във всяко едно отношение 
в Адама и в останалите отци, както ние сме били там. Защото ние сме били в Адама 
според семенното основание и телесната субстанция; понеже – както продължава на 
същото място – „в семето е било както зримото тяло , така и незримият разум, като и 
двете се срещат в Адама. А Христос е приел от плътта на Девата зримата субстанция на 
плътта си; докато основанието за зачеването му не е мъжкото семе, ами идва от много 
по-горе.” Затова той не е бил в Адама по семенното си основание, ами само по 
телесната си субстанция. Поради което Христос е приел от Адама човешката природа 
не действително, ами само материално, а действително я е приел от Светия Дух: също 
както и самият Адам материално е приел тялото си от земната кал, а действително – от 
Бога (Бит., 2:7). Затова Христос не е съгрешил в Адама, в когото е бил само с оглед 
материята си. 

 На четвъртото трябва да се отговори, че Бог „направи Христос грях” не за да 
има той в себе си греха, ами за да стане жертва за греха: както е речено у Осия, 4:8: 
„Хранят се от греховете на Моя народ”, именно свещенослужителите, които според 
                                                
3 De fide orth., III 20. 
4 Ibid., III 25. 
5 De doctr. christ., III 31. 
6 De Gen. ad litt., X 20. 
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закона се хранели с принесените им жертви (Левит, 6:26). В този смисъл у Исая, 53:6, е 
речено, че „Господ възложи върху Него греховете на всинца ни”: доколкото го отдал да 
бъде жертва за греховете на всички човеци. Или пък „направи Го грях”, сиреч „подобен 
на плътта на греха”, както е речено в Посланието до римляните, 8:3. И това поради 
приетото от него подложено на страдания и смъртно тяло. 
 На петото пък следва да се отвърне, че каещият се може да даде похвален 
пример не защото е съгрешил, ами защото доброволно е понесъл наказание за греха. 
Затова Христос е дал най-големия пример на покайващите се, когато е пожелал да 
претърпи наказание, наистина не за свое прегрешение, ами за греховете на другите. 
 
 

Раздел 2. Дали в Христа е имало нещо, разпалващо греха7

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа е имало нещо, 
разпалващо греха. 
 1. Наистина, от едно и също водят началото си разпалващото греха и 
уязвимостта на тялото или смъртността: именно от лишеността от изначалната 
справедливост, благодарение на която вътрешните душевни сили се подчиняват на 
разума, а тялото – на душата. Само че в Христа е имало уязвимост на тялото и 
смъртност. Следователно в него е имало и нещо, което разпалва греха. 
 2. Освен това Дамаскин заявява в трета книга8

 3. Освен това поради разпалващото греха „плътта желае противното на духа”, 
както е речено в Посланието до галатяните, 5:17. Ала духът се проявява като толкова 
по-силен и толкова по-достоен за венец, колкото повече надвива врага, сиреч плътската 
похот: съгласно реченото във Второто послание до Тимотея, 2:5: „Не бива увенчан 
онзи, който не се състезава по правилата.” Христос обаче е имал най-силния и най-
победния дух, най-достоен за увенчаване: съгласно реченото в Откровението на Иоана, 
6:2: „Даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи.” Следователно, 
както изглежда, в Христа е трябвало да има нещо, което най-силно разпалва греха. 

, че „по благоволение на волята 
Божия на плътта било позволено да страда и да върши собствените си действия”. Но 
собствено присъщо на плътта е да възжелава приятното за нея. Та щом разпалващото 
греха е тъкмо похотливото въжделение, както твърди глосата към Посланието до 
римляните, 7:8, излиза, че в Христа е имало нещо, разпалващо греха. 

 
 Противно на това е обаче реченото у Матея, 1:20: „Заченалото се в нея е от 
Духа Светаго.” Само че Светият Дух изключва греха, както и склонността към грях, 
която подразбираме под онова, което разпалва греха. Следователно в Христа не е имало 
нищо, което да разпалва греха. 
 
 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, Христос в най-съвършена 
степен е притежавал благодатта и всички добродетели. Но моралната добродетел, която 
е налице в неразумната част на душата, я прави подчинена на разума, и то толкова 
повече, колкото по-силна е добродетелта: така например умереността овладява 
въжделението, а мъжеството и кротостта – гневливостта, както беше казано във втората 
част на това съчинение. Това, което разпалва, е насочеността на сетивното влечение 
към нещо противно на разума. Така става ясно, че колкото по-съвършена е 
добродетелта у някого, толкова по-отслабено е разпалващото. И тъй като в Христа 
                                                
7 Cf. S. th., III q.27 a.3 ad 1; Compend. theol., 224. 
8 De fide orth., III 19. – cf. ibid., III 14 sq. 
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добродетелта е била в най-съвършената си степен, следва, че в него не е имало нищо, 
което да разпалва греха: понеже самият този недъг няма как да бъде отнесен към 
удовлетворението, ами по-скоро скланя човека към противното на удовлетворението. 
 
 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че вътрешните сили, 
отнасящи се към сетивното влечение, са естествено подчинени на разума: не са такива 
обаче телесните сили, били те на телесните течности или на самата растителна душа, 
както се вижда от казаното в първа книга на „Етика”.9

 На второто трябва да се отговори, че плътта естествено възжелава приятното 
за нея и го възжелава със сетивно влечение: само дето плътта на човека, който е 
разумно живо същество, го възжелава съобразно мярата и порядъка на разума. По този 
начин и плътта Христова, водена от сетивното си влечение, естествено е желаела храна, 
питие и сън, както и други подобни неща, които са пожелавани съобразно праведния 
разум: както става ясно от думите на Дамаскин в трета книга.

 Ето защо съвършенството на 
добродетелта, която е съобразена с праведния разум, не изключва уязвимостта на 
тялото: ала изключва разпалващото греха, което по самото си понятие представлява 
противопоставяне на сетивното влечение срещу разума. 

10

 На третото пък следва да се отвърне, че духовното мъжество се проявява като 
възпротивяване на противостоящото ни плътско въжделение: но по-голямо е 
мъжеството на духа, ако чрез тази добродетел въжделението бъде напълно подтиснато, 
така че да не сме в състояние да възжелаваме против духа. Тъкмо това е подобавало на 
Христа, чийто дух бил във висша степен мъжествен. И макар че той не търпял 
вътрешен натиск от разпалващото греха, претърпял външен натиск от света и дявола, и 
като ги надвил, заслужил победния си венец. 

 От което обаче не 
следва, че в Христа е имало нещо, разпалващо греха, което предполага наличието на 
въжделение за приятното извън разумния порядък. 

 
 

Раздел 3. Дали в Христа е имало невежество11

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа е имало невежество. 
 1. Наистина, в Христа действително го е имало онова, което му подобава 
съобразно човешката природа, макар и да не му подобава съобразно божествената: 
например страданието и смъртта. А невежеството подобава на Христа съобразно 
човешката му природа: понеже според Дамаскин в трета книга12

 2. Освен това невеж наричаме човека, който не знае достатъчно. Но има неща, 
които Христос не е знаел: понеже апостолът отбелязва във Второто послание до 
коринтяните, 5:21: „Оногова, Който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи.” 
Следователно в Христа е имало невежество. 

 той „приел невежата и 
робска природа”. Следователно невежеството наистина е било в Христа. 

 3. Освен това у Исая, 8:4, е речено: „Преди да се научи детето да изговаря: тате, 
мамо, ще бъде понесено богатството на Дамаск.” Ала това дете е Христос. 
Следователно Христос не е знаел някои неща. 
 

                                                
9 Aristoteles, Ethic., I 13, 1102b28; Thomas Aquinas, lect.20. 
10 De fide orth., III 14. 
11 Cf. Sent., III d.15 q.1 a.2; De verit., q.20 a.4 ad 11 sq.; Compend. theol., 226. 
12 De fide orth., III 21. 
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 Противно на това е обаче, дето невежеството не се преодолява чрез невежество. 
А Христос е дошъл именно за да премахне нашето невежество: понеже е дошъл „за да 
просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна” (Лука, 1:79). Следователно в 
Христа не е имало невежество. 
 
 Отговарям с думите, че в Хр иста е имало пълнота на благодатта и 
добродетелта, и по същия начин в него е била налична и пълнотата на всяко знание, 
както става ясно от казаното по-горе. Но както пълнотата на благодатта и добродетелта 
изключва разпалващото греха, така пълнотата на знанието изключва невежеството, 
което противостои на знанието. Ето защо, както в Христа не е имало нещо, разпалващо 
греха, така в него не е имало и невежество. 
 
 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че приетата от Христа 
природа може да бъде разглеждана по два начина. Първо, от гледна точка на нейния 
вид. В този именно смисъл Дамаскин я нарича „невежа и робска”. И добавя: 
„Човешката пр ирода е р обиня на оно гова, ко йто я е създал, сир еч на Бо га, и няма 
знание за бъдещите събития.” От друга страна тя може да бъде разглеждана съобразно 
онова, което има от единението си с божествената ипостаса, благодарение на което тя 
притежава пълнотата на знанието и благодатта: съгласно реченото у Иоана, 1:14: 
„Виждаме Го, като Единороден от Отца, пълен с благодат и истина.” В този смисъл 
човешката природа на Христа не е била невежа. 
 На второто трябва да се отговори, че за Христа се говори като непознаващ 
греха, тъй като не го е познавал от собствен опит. Той обаче е имал обичайното знание 
за него. 
 На третото пък следва да се отвърне, че пророкът говори на това място за 
човешкото знание на Христа. Той казва именно: „Преди да се научи детето”, сиреч 
според човековостта си, „да изговаря: тате”, става дума за Иосиф, който бил смятан за 
негов баща, и „мамо”, става дума за Мария, „ще бъде понесено богатството на Дамаск”. 
Което не бива да се разбира в смисъл, че някога е бил човек и не е знаел да го прави: 
ами „преди да се научи”, сиреч преди да стане човек, имащ човешко знание, „ще бъде 
понесено”, буквално, „богатството на Дамаск и плячките самарийски пред асирийския 
цар”; или това ще стане в духовен смисъл, понеже „докато все още не бил роден, 
единствено чрез призива си спасил своя народ”, както тълкува това място глосата на 
Иероним.13 На свой ред Августин в проповедта си за Богоявление14

 

 твърди, че това е 
било сторено при поклонението на влъхвите. Според него „преди да произнесе човешки 
слова чрез човешката си плът, той приел силата, сиреч богатството на Дамаск, с които 
този град се отличавал: понеже за богаташите златото стои на първо място. Пак те са и 
самарийските плячки. Защото Самария се свързвала с идолопоклонството: тъй като 
населението на този град се върнало към почитането на идолите. Та именно плячката на 
идолопоклонството детето отнело най-напред.” Ето защо под „преди детето да се 
научи” се разбира „преди да покаже, че знае”. 

 
 
 

                                                
13 In Is., III. 
14 Serm. ad popul., CCII 2. 
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Раздел 4. Дали душата Христова е претърпявала страдания15

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че душата Христова не е 
претърпявала страдания. 
 1. Наистина, въздействие се претърпява от по-силното: понеже „действуващото 
превъзхожда претърпяващото въздействие”, както се вижда от казаното у Августин в 
дванадесета книга на „Буквално тълкуване на книгата Битие”16 и у Философа в трета 
книга на „За душата”.17

 2. Освен това в „Тускулански беседи”

 Но никоя твар не е превъзхождала душата Христова. 
Следователно душата на Христа не е можела да претърпява въздействие от друго 
творение. Сиреч не е претърпявала страдания: понеже напразно в нея би била налице 
способността да претърпява страдание, щом не е можела да претърпява такова. 

18

 3. Освен това страстите на душата изглежда да са същото онова, което разпалва 
греха: поради което апостолът ги нарича в Посланието до римляните, 7:5, „греховни 
страсти”. Само че в Христа не е имало нищо, което да разпалва греха, както беше 
казано по-горе. Следователно, както изглежда, в него не е имало душевни страсти. Така 
че душата на Христа не е изпитвала страдания. 

  Тулий казва, че страстите на душата са 
„някакви заболявания”. Само че в душата на Христа не е имало никаква болест: понеже 
болестта на душата е следствие от греха, както се вижда от реченото в Псалома, 40:5: 
„Изцели душата ми, защото съгреших пред Тебе.” Следователно в Христа не е имало 
душевни страсти. 

 
 Противно на това е обаче реченото в Псалома, 87:4, от лицето на Христа: 
„Душата ми се насити на нещастия”: не на грехове, ами на човешки нещастия, сиреч 
„мъки”, както пояснява глосата към това място. Следователно душата на Христа е 
претърпявала страдания. 
 
 Отговарям с думите, че поместената в тялото душа претърпява два вида 
страдания: от една страна, телесни; от друга, душевни. Телесни страдания изпитва при 
нараняване на тялото. Защото душата е форма на тялото и следователно тя е едно по 
битие с последното: поради което, бъде ли тялото засегнато от някакво телесно 
страдание, то и душата непременно бива акцидентално засегната, именно с оглед на 
битието си в тялото.  Та тъй като тялото на Христа е било уязвимо и смъртно, както 
беше установено по-горе, то и душата му по необходимост е претърпявала страдания. 
 Душевно страдание пък душата изпитва съобразно онова действие, което или е 
собствено присъщо ней, или е присъщо по-скоро на душата, нежели на тялото. И макар 
да казваме, че в някакъв смисъл душата претърпява въздействие и при мисленето и 
сетивното възприемане, то все пак, както стана дума във втората част на настоящото 
съчинение, душевни страсти в собствения смисъл на думата наричаме тези на 
сетивното влечение: каквито в Христа е имало, също както и други, свързани с 
човешката природа. Затова Августин казва в четиринадесета книга на „За Божия 
град”19

                                                
15 Cf. Sent., III d.13 q.1 a.2; d.15 q.1 a.1; d.33 expos. text.; De verit., q.20 a.8; In Io., XII lect.5; XIII lect.4; 
Compend. theol., 232. 

: „Сам Господ, удостоен да живее под формата на слуга, ги е приел по човешки 
там, където е сметнал, че те следва да бъдат приети. Защото не могат да бъдат лъжливи 

16 De Gen ad litt., XII 16. 
17 Aristoteles, De anima, III 5, 430a18; Thomas Aquinas, lect.10. 
18 Cicero, Tusc., III 10. 
19 De civ. Dei, XIV 9. 
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човешките преживявания у оногова, който е имал истинско човешко тяло и истинска 
човешка душа.”  
 Трябва да се знае обаче, че въпросните наши страсти са по един начин в Христа, 
а по друг – в нас, и то в три отношения. Първо, с оглед на обекта си. Понеже в нас най-
често подобни страсти са насочени към непозволеното: а в Христа не е така. Второ, с 
оглед на началото си. Понеже подобни страсти в нас често предхождат разумното 
отсъждане: докато в Христа всички движения на сетивното влечение произлизат 
съобразно разпорежданията на разума. Поради което и Августин заявява на 
споменатото място в четиринадесета книга на „За Божия град”, че „Христос е приел 
тези движения в човешката си душа благодарение на напълно сигурно разпореждане и 
така, както сам пожелал, също както по своя воля е станал човек”. Трето, с оглед на 
резултата. Понеже в нас понякога тези движения не остават в сетивното влечение, ами 
увличат и разума. А в Христа не става така: защото естествено пригодените към 
човешката плът движения по негово разпореждане оставали в сетивното влечение така, 
че по никой начин да не възпрепятствуват разума да свърши това, което му подобава. 
Затова и Иероним казва в коментара си върху Матея20

 

, че „за да докаже истинността на 
приетата човешка природа, нашият Господ наистина се натъжил: но за да не излезе, че 
тъгата напълно владее душата му, става дума за първоначално страдание, като се казва, 
че той започнал да тъгува”: така че завършена е онази страст, която владее душата, 
сиреч разума; а първоначална е онази, която се е зародила в сетивното влечение, но не 
се разпространява по-нататък. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че душата Христова е 
била в състояние да устои на страданията, та те да не я надмогнат: най-вече 
благодарение на божествената сила. Но тя се подложила по собствена воля както на 
телесните, така и на душевните страдания. 
 На второто трябва да се отговори, че на това място Тулий привежда мнението 
на стоиците, които наричали страсти не всички движения на сетивното влечение, ами 
единствено нередните. Само че съвършено ясно е, щото в Христа не е имало такива 
страсти. 
 На третото пък следва да се отвърне, че греховни страсти са движенията на 
сетивното влечение, насочени към непозволени неща. А такива в Христа не е имало, 
както в него не е имало и нищо, което да разпалва греха. 
 
 

Раздел 5. Дали в Христа е имало истинска сетивна болка21

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало истинска 
сетивна болка. 
 1. Наистина, в десета книга на „За Троицата”22 Иларий казва: „Щом за Христа 
смъртта е живот, нима трябва да смятаме, че е изпитвал болка в тайнството на смъртта 
онзи, който дава живот на умрелите за него?” И малко по-нататък23

                                                
20 In Mt., IV (26:37). 

: „Единородният Бог 
приел в себе си истинския човек, без да престане да бъде Бог: така че ударите, които го 
застигали, раните, които се отваряли, въжетата, които го стягали, кръстът, на който 

21 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.3; De verit., q.26 a.8 ad 7 sq.; Compend. theol., 232. 
22 De Trinitate, X 10.  
23 Ibid., X 23. 
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увиснал, му причинявали силно страдание, не обаче и болка.” Следователно в Христа 
не е имало истинска болка. 
 2. Освен това на заченатата в грях плът изглежда присъщо по необходимост да 
понася болка. Само че Христовата плът е зачената не в гр ях, ами от Светия Дух  в 
девича утроба. Следователно тя не е трябвало непременно да изпита болка. 
 3. Освен това насладата от съзерцанието на божествените предмети приумалява 
усещането за болка: затова и мъчениците в страданията си понасяли по-леко болката, 
осланяйки се на божествената любов. Ала душата Христова във висша степен се 
наслаждавала на богосъзерцанието, тъй като виждала Бога по същност, както беше 
казано по-горе. Следователно тя не е можела да изпитва каквато и да е болка. 
 
 Противно на това е обаче реченото у Исая, 53:4: „Той взе върху Си нашите 
немощи и понесе нашите недъзи.” 
 
 Отговарям с думите, че – както става ясно от казаното във втората част на това 
съчинение – истинската сетивна болка предполага нараняване на тялото и усещане за 
това нараняване. Но тялото на Христа е можело да бъде наранено: понеже е било 
подложено на страдания и смърт, както беше установено по-горе. А и не е бил лишен 
от усетливост за такова нараняване: понеже душата на Христа е притежавала в 
съвършенство всички естествени способности. Поради което никой не бива да се 
съмнява в това, че в Христа е имало истинска болка. 
 
 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в тези и подобните тям 
изказвания Иларий иска да изключи от плътта Христова не истинността, ами 
необходимостта на болката. Затова веднага след казаното той добавя24: „Когато Господ 
изпитвал жажда, глад или скръб, той не е показан да пие, яде или да се превива от 
болка: ами обичайното за тялото е прието, за да бъде показана истинността на тялото, 
та обичайното за тялото да бъде удовлетворено по обичайния и естествен за нас начин. 
И когато приемал питие или храна, това ставало не поради телесна нужда, ами защото 
така било обичайно.” За „необходимост” тук се говори по отношение първопричината 
на въпросните недостатъци, която е грехът, както беше отбелязано по-горе; така че за 
Христовата плът се говори като за неподвластна непременно на въпросните недъзи, 
именно доколкото в нея няма гр ях. Затова и пр одължава25

 На второто трябва да се отговори, че заченатата в грях плът е подвластна на 
болката не само поради необходимостта на природните начала, ами и поради тази на 
греховното провинение. А в Христа не е имало такава необходимост: ами единствено 
необходимостта на природните начала. 

: „Защото той”, сиреч 
Христос, „имал тяло, ала съответствуващо на произхода му: родено не вследствие 
нечестивото човешко зачатие, ами съществуващо във формата на нашето тяло по 
силата на собствената му добродетел.” Що се отнася обаче до непосредствената 
причина за тези недъзи, която е съставеността от противоположности, плътта Христова 
им е била по необходимост подвластна, както беше установено по-горе. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, по силата 
на божествеността на Христа блаженството в душата му е било разпределено така, 
щото да се разпростира към тялото, ала без да снема неговата уязвимост и смъртност. 
На същото основание и насладата от съзерцанието се е съдържала в ума по начин, та да 
се разпростира към сетивните сили, ала без да изключва сетивната болка. 

                                                
24 Ibid., X 24. 
25 Ibid., X 25. 
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Раздел 6. Дали в Христа е имало тъга26

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало тъга. 
 1. Наистина, у Исая, 42:4, за Христа е казано: „Няма да се натъжи, нито ще 
изнемогне.” 
 2. Освен това в Притчи Соломонови, 12:21, е речено: „Каквото и да се случи на 
праведния, той няма да се натъжи.” Поради тази причини стоиците27

 3. Освен това в седма книга на „Етика”

 твърдят, че всеки 
се натъжава, когато загуби имуществото си: а праведният смята за свое притежание 
единствено справедливостта и добродетелта, които няма как да загуби. В противен 
случай, ако се натъжаваше от загубата на даровете на съдбата, праведният би бил 
подвластен на съдбата. Христос обаче е бил във висша степен праведен: съгласно 
реченото у Иеремия, 23:6: „Името, с което ще Го наричат, е: Господ – наше 
оправдание.” Следователно в него не е имало тъга. 

28

 4. Освен това по думите на Августин в четиринадесета книга на „За Божия 
град”

 Философът нарича всяка тъга „зло, 
което следва да бъде избягвано”. Ала в Христа не е имало никакво зло, което следва да 
бъде избягвано. Следователно в него не е имало тъга. 

29

 

 „тъга в нас предизвиква онова, което ни спохожда не по наша воля”. Ала 
Христос не е бил споходен от нищо противоречащо на волята му: понеже у Исая, 53:7, 
е речено: „Страдаше доброволно.” Следователно в Христа не е имало тъга. 

 Противно на това е обаче казаното от Господа у Матея, 26:38: „Душата Ми е 
прескръбна до смърт.” И Амвросий заявява във втора книга на „За Троицата”30

 

: „Като 
човек той е тъгувал: понеже приел моята тъга. Като говоря за кръста, аз доверявам тази 
тъга.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, божествената сила се е разпоредила 
така, щото насладата от богосъзерцанието се запазва в ума на Христа и не се 
разпростира към сетивните способности, изключвайки по този начин сетивната болка. 
Защото както сетивната болка, така и тъгата е в сетивното влечение: разликата е 
единствено в задвижващия ги обект. Задвижващият болката обект е възприетото чрез 
осезанието нараняване: както когато някой получи рана. А задвижващият тъгата обект 
е вътрешно възприетото, било чрез разума, било чрез въображението, навреждащо ни 
зло, както беше установено във втората част на това съчинение: например когато човек 
тъгува за загубата на благодатта или богатствата си. 
 Ала душата на Христа е можела да възприема вътрешно дадено нещо като 
зловредно било спрямо него самия, например собственото му страдание и смърт: било 
спрямо другите, например прегрешението на учениците или на погубилите го иудеи. 
Ето защо, както в Христа е можело да има истинска болка, така е можело да има и 
истинска тъга: само че по различен в сравнение с нас начин, съобразно трите споменати 
по-горе неща, за които стана дума, когато говорихме общо за Христовото страдание. 
 

                                                
26 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.2; De verit., q.26 a.8; In Mt., 26; Compend. theol., 232. 
27 Cf. Cicero, Tusc., V 6. 
28 Ethic., VII 13, 1153b1; Thomas Aquinas, lect.13. 
29 De civ. Dei, XIV 6. 15. 
30 De Trinitate, II 7. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че от Христа е отстранена 
тъгата като съвършено страдание: тя е била обаче в него в зачатъчен вид, като 
предварително наскърбяване. Поради което у Матея, 26:37, е речено: „Почна да скърби 
и да тъгува.” Ала едно е да тъгуваш, а съвсем друго да започнеш да тъгуваш, както 
пояснява Иероним в коментара си върху това място. 
 На второто трябва да се отговори, че – както заявява Августин в 
четиринадесета книга на „За Божия град”31

 На третото трябва да се отговори, че всяка тъга е зло на наказанието: а зло на 
провинението е не винаги, ами само когато произлиза от нередно преживяване. Затова 
Августин заявява в четиринадесета книга на „За Божия град”

 – „вместо трите силни вълнения на душата”, 
сиреч жадността, неудържимото веселие и страха, „стоиците полагат в душата на 
мъдрия три евпатии”, сиреч добри страсти: „вместо жадността – волята, вместо 
неудържимото веселие – радостта, вместо боязънта – предпазливостта. Те обаче 
отр ичат в душата на мъдр ия да има заместител на тъгата: понеже тъгата е за 
споходилото ни вече зло; а според тях на мъдреца не е възможно да се случи зло.” И 
това е така, понеже те били убедени, че единствено благо е достойното, което прави 
човеците добри; а единствено зло е недостойното, което ги прави лоши. Ала макар 
достойното да е основното благо за човека, а недостойното – основното зло за него, тъй 
като те се отнасят до разума, който е основното в човека; има и вторични блага за 
човека, които се отнасят към тялото или към служещите му външни вещи. В този 
смисъл, що се отнася до сетивното влечение, в душата на мъдрия може да има тъга, 
доколкото тя долавя въпросните злини: само дето тази тъга не обърква разума. Така и 
следва да се разбира твърдението, че каквото и да го споходи, мъдрият не се 
наскърбява: понеже каквото и да му се случи, това не засяга разума му. Ето защо и в 
Христа е имало тъга, но само като предварително страдание, а не като завършена 
страст. 

32

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че няма пречка нещо да е само по 
себе си противостоящо на волята и същевременно да е доброволно с оглед на целта, 
към която е насочено: така например горчивият лек сам по себе си не е желан, но е 
желан с оглед на оздравяването. В този смисъл и смъртта, както и страданието на 
Христа сами по себе си не били желани и пораждали тъга: но са били желани с оглед на 
целта, каквато е изкуплението на човешкия род. 

: „Когато въпросните 
преживявания следват праведния разум и се проявяват когато и където трябва, кой ще 
дръзне да ги назове болезнени и порочни страсти?” 

 
 

Раздел 7. Дали в Христа е имало страх33

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало страх. 
 1. Наистина, в Притчи Соломонови, 28:1, е речено: „Праведникът е смел като 
лъв.” Но Христос е бил във висша степен праведен. Следователно в него не е имало 
никакъв страх. 
 2. Освен това на споменатото място в десета книга на „За Троицата” Иларий 
казва: „Питам онези, които смятат така, дали е имал основание да се бои от смъртта 
онзи, който прогонва от апостолите всеки страх от смъртта и ги окуражава към слава 
чрез мъченичество.” Следователно в Христа няма основание да е имало страх. 

                                                
31 De civ. Dei, XIV 8. 
32 Ibid., XIV 9. 
33 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.2; De verit., q.26 a.8; Compend. theol., 232. 
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 3. Освен това страхът изглежда да е единствено от неизбежното за човека зло. 
Само че Христос е можел да избегне както злото на наказанието, което претърпял: така 
и злото на провинението, споходило останалите. Следователно в Христа не е имало 
никакъв страх. 
 
 Противно на това е обаче реченото у Марка, 14:33: „Почна да се ужасява и да 
тъгува.” 
 
 Отговарям с думите, че както тъгата се причинява от възприемането на 
настоящото зло, така страхът – от възприемането на бъдещото. Но възприемането на 
бъдещото зло, ако последното е във всяко отношение сигурно, не предизвиква страх. 
Затова Философът забелязва във втора книга на „Реторика”34

 Така че страхът може да се разглежда в две отношения. Първо, доколкото 
сетивното влечение естествено избягва телесното нараняване било чрез тъга, ако то е 
настоящо; било чрез страх, ако е предстоящо. В този смисъл в Христа е имало страх, 
както и тъга. На второ място страхът може да се разглежда с оглед несигурността на 
бъдещото събитие: както например нощем се страхуваме от някакъв звук, защото не 
знаем какво е това. В този смисъл в Христа не е имало страх: както твърди Дамаскин в 
трета книга.

, че страх има единствено 
там, където е налице надежда нещо да бъде избегнато: понеже няма ли такава надежда, 
злото се възприема като настоящо; и така то причинява по-скоро тъга, нежели страх. 

35

 
 

 И така, на първото възражение трябва да се отговори, че праведният не знае 
страх в смисъла, в който страхът е завършена страст, отвръщаща човека от благото на 
разума. В Христа не е имало такъв страх: ами само някакво предварително чувство. 
Затова у Марка, 14:33, е казано, че Иисус „почна да се ужасява и да тъгува”, в смисъла 
на предварително преживяване, както пояснява това място Иероним. 
 На второто трябва да се отговори, че Иларий изключва страха от Христа по 
същия начин, както и тъгата: именно в смисъл, че е нямало необходимост да се 
страхува. Но за да докаже истинността на човешката си природа, той доброволно приел 
страха, също както и тъгата. 
 На третото пък следва да се отвърне, че макар Христос да е бил в състояние 
да избегне бъдещите злини по силата на божествеността си, те са били неизбежни или 
поне трудни за избягване с оглед слабостта на плътта. 
 
 

Раздел 8. Дали в Христа е имало удивление36

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало удивление. 
 1. Наистина, в първа книга на „Метафизика”37

                                                
34 Aristoteles, Rhet., II 5, 1381а20 sqq. 

 Философът отбелязва, че 
удивлението се причинява от това, дето човек вижда следствието, ала не знае 
причината: така че се удивлява единствено невежият. Само че в Христа не е имало 
невежество, както беше казано. Следователно той не се е удивлявал. 

35 De fide orth., III 23. 
36 Cf. In Mt., 8; C. Gent., IV 33. 
37 Aristoteles, Metaphys., I 2, 982b17. 983a12; Thomas Aquinas, lect.3. 
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 2. Освен това Дамаскин заявява във втора книга38, че „удивлението е страх, 
предизвикан от силно въображение”; а Философът казва в четвърта книга на „Етика”39

 3. Освен това никой не се удивлява на онова, което сам може да направи. А 
Христос е можел да направи и най-великото нещо. Излиза, следователно, че той на 
нищо не се е удивлявал. 

, 
че „великодушният не се удивлява”. Но Христос е бил във висша степен великодушен. 
Следователно в него не е имало удивление. 

 
 Противно на това е обаче реченото у Матея, 8:10: „Като чу това”, сиреч думите 
на стотника, „Иисус се почуди.” 
 
 Отговарям с думите, че се удивляваме собствено на новото и необичайното. В 
Христа обаче не е можело да има нещо ново и необичайно от гледна точка на 
божественото знание; не и с оглед на човешкото знание, благодарение на което 
по знавал нещата в Слово то или чр ез вло жените в него техни видове. Нещо ново и 
необичайно за него е можело обаче да има от гледна точка на опитното знание, откъм 
което всеки ден е можело да му се случва нещо ново. Ето защо, ако говорим за Христа 
откъм божественото, блаженото или вложеното в него знание, в него не е имало 
удивление. Ако обаче говорим откъм опитното знание, можело е да има. Той е приел 
това преживяване за наше наставление: да ни поучи, че следва да се удивляваме на 
онова, на което и сам той се е удивлявал. Затова Августин казва в първа книга на 
насочения срещу манихеите свой коментар върху Битие40

 

: „С учудването си Господ 
показва, че и ние, които е редно да се вълнуваме от такова чувство, следва да се 
удивим. Всички такива движения са за него не знаци на душевно вълнение, ами 
учителско наставление.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че макар Христос да е 
знаел всичко, опитното му знание е можело да се натъкне на нещо ново, което да 
предизвика удивление. 
 На второто трябва да се отговори, че Христос се учудил на вярата на стотника 
не защото тя била голяма от негова гледна точка: ами защото била голяма в сравнение с 
тази на останалите. 
 На третото пък следва да се отвърне, че той е можел да стори всичко 
благодарение на божествената си сила и в това отношение не се е удивлявал: ала 
удивлението в него е било налице от гледна точка на опитното знание, както беше 
казано. 
 
 

Раздел 9. Дали в Христа е имало гняв41

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало гняв. 
 1. Наистина, у Иакова, 1:20, е речено: „Човешкият гняв не върши Божия правда.” 
Но всичко в Христа е свързано с Божията правда: понеже той самият „стана за нас 
правда от Бога”, както е речено в Първото послание до коринтяните, 1:30. 
Следователно, както изглежда, в Христа не е имало гняв. 

                                                
38 De fide orth., II 15. 
39 Aristoteles, Ethic., IV 3, 1125a2; Thomas Aquinas, lect.10. 
40 De Gen. contra Manich., I 8. 
41 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.2; Compend. theol., 232. 
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 2. Освен това гневът противостои на кротостта; както се вижда от четвърта 
книга на „Етика”.42

 3. Освен това Григорий заявява в пета книга на „Поучения”

 Само че Христос е бил във висша степен кротък. Следователно в 
него не е имало гняв. 

43

 

, че „гневът, 
събуден от порока, заслепява окото на ума; а събуденият от ревност гняв го 
помътнява”. Ала в Христа окото на ума не е било нито заслепено, нито помътнено. 
Следователно в Христа не е имало гняв, нито предизвикан от порочност, нито 
предизвикан от ревност. 

 Противно на това е обаче казаното у Иоана, 2:17, а именно, че за него се 
изпълнило онова, което четем в Псалома, 68:10: „Ревността за Твоя дом ме яде.” 
 
 Отговарям с думите, че, както беше казано във втората част на това съчинение, 
гневът е последствие от тъгата. Наистина, когато някому бъде сторена 
несправедливост, в сетивната част на душата му се поражда желание да отвърне за 
сторената било нему самия, било на други люде несправедливост. Така че гневът е 
страст, съставена от тъга и желание за отмъщение. Беше казано, че в Христа е можело 
да има тъга. На свой ред желанието за отмъщение понякога е с грях: когато именно 
някой дири отмъщение, без да има разумно основание за това. Такъв гняв в Христа не е 
можело да има: понеже този гняв е порочен. Понякога обаче въпросното желание е без 
порок и дори е похвално: когато например някой жадува отмъщение заради спазване на 
справедливостта. Това и е гневът от ревност и по този повод Августин отбелязва в 
коментара си върху реченото у Иоана, че „разяждан от ревност за Божия дом е онзи, 
който жадува да поправи всяка извратеност, която забележи; и като не може да поправи 
някоя, понася е и въздиша.” 
 
 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че – както отбелязва 
Григорий на споменатото място в „Поучения” – гневът присъствува в човека по два 
начина. Понякога предхожда разума и го приканва да действува. Тогава говорим за 
действие на гнева в собствения смисъл на думата: понеже действието се приписва на 
главното действуващо. В този именно смисъл се разбират думите, че „човешкият гняв 
не върши Божия правда”. Понякога обаче гневът следва разума и е нещо като негов 
инструмент. В такъв случай действието, което е такова на справедливостта, се приписва 
не на гнева, ами на разума. 
 На второто трябва да се отговори, че гневът, който престъпва разумния 
порядък, противостои на кротостта; не обаче и гневът, който е умерен и удържан по 
средата от разума. Понеже тъкмо кротостта удържа средата в гнева. 
 На третото пък следва да се отвърне, че съобразно естествения порядък 
душевните способности в нас взаимно се възпрепятствуват; така че,  когато действието 
на една способност е прекалено силно, действието на другата отслабва. На това именно 
се дължи, дето сдържаното в мяра от разума движение на гнева, възпрепятствува и в 
двата смисъла окото на съзерцаващата душа. Само че в Христа благодарение 
усмирителното въздействие на божествената сила на всяка способност „било позволено 
да страда и да върши собствените си действия”, така че те да не си пречат една на 
друга. Затова, както наслаждението на съзерцаващия ум не възпрепятствувало тъгата и 
болката на по-низшата част на душата, така и обратно, страстите на по-низшата част не 
възпрепятствували действието на разума. 

                                                
42 Aristoteles, Ethic., IV 5, 1125b26; Thomas Aquinas, lect.13. 
43 Gregorius Magnus papa, Moral., V 45. 
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Раздел 10. Дали Христос е бил едновременно пътник и съзерцател44

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил едновременно 
пътник и съзерцател. 
 1. Наистина, на пътника е присъщо да се движи към целта на блаженството; 
докато съзерцателят пребивава в покой там. Невъзможно е обаче един и същ човек 
едновременно да се движи към целта и да пребивава в нея. Следователно Христос е 
нямало как да бъде едновременно пътник и съзерцател.  
 2. Освен това човек се движи към блаженството и го придобива не по тяло, ами 
по душа. Затова именно Августин заявява в писмото си до Диоскор45

 3. Освен това светците, чиито души са на небето, а телата им са в гробовете, се 
наслаждават на блаженството по душа, при все че телата им са мъртви: като при това се 
смятат не за пътници, ами единствено за съзерцатели. На същото основание, макар 
тялото на Христа да е било смъртно, то доколкото умът му се е наслаждавал на Бога, 
той очевидно е бил чист съзерцател и в никакъв случай не и пътник. 

, че „към по-
низшата природа, сиреч тялото, от душата не се разпростира блаженството, което е 
собствено присъщо на наслаждаващия се и мислещия”. Ала Христос, ако и да е имал 
уязвимо тяло, с ума си напълно се е наслаждавал на Бога. Значи Христос не е бил 
пътник, ами чист съзерцател. 

 
 Противно на това е обаче реченото у Иеремия, 14:8: „Като чужд си в тая земя, 
като пътник, отбил се да пренощува.” 
 
 Отговарям с думите, че пътник бива наричан онзи, който се стреми към 
блаженство, а съзерцател – онзи, който вече го е придобил: съгласно реченото в 
Първото послание до коринтяните, 9:24: „Тичайте, за да постигнете целта”; и в 
Посланието до филипяните, 3:12: „Стремя се, та дано постигна.” Но съвършеното 
блаженство на човека се състои и в душата, и в тялото, както беше установено във 
втората част на настоящото съчинение: в душата с оглед на собствено присъщото й, 
благодарение на което умът вижда и се наслаждава на Бога; в тялото пък, доколкото 
„възкръсва тяло духовно, в сила, в слава, в нетление”, както е казано в Първото 
послание до коринтяните, 15:42 сл. Преди страданието си Христос обаче напълно е 
виждал Бога в ума си: и така е бил блажен с оглед на собствено присъщото на душата 
му. Във всичко останало обаче е бил лишен от блаженство: понеже и душата му е била 
годна да страда, и тялото му е било уязвимо и смъртно, както се вижда от казаното по-
горе. Затова той бил едновременно съзерцател, понеже е притежавал собствено 
присъщото на душата блаженство, и пътник, понеже се е стремял към блаженството, 
което не притежавал. 
 
 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че не е възможно в едно и 
също отношение да се движиш към блаженството и да пребиваваш в блаженство. В 
различни отношения обаче няма пречка да е така: както например един и същ човек е 
знаещ с оглед на онова, което вече знае, и учещ се на онова, което все още не знае. 

                                                
44 Cf. Sent., III d.15 q.2 a.1; d.18 a.2; De verit., q.10 a.11 ad 3; q.26 a.10 ad 14 sq.; q.29 a.6; Compend. theol., 
231.  
45 Ep. CXVIII 3. 
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 На второто трябва да се отговори, че блаженството се състои най-вече и в 
собствения смисъл на думата в душата съобразно ума: на второ място обаче и, тъй да се 
каже, инструментално за блаженството се искат и телесни блага; както в първа книга на 
„Етика”46

 На третото пък следва да се отвърне, че има поне две разлики между душите 
на мъртвите светци и Христа. Първо, душите на светците не са подложени на страдания 
като душата Христова. Второ, телата им не вършат нищо, чрез което да се стремят към 
блаженство: за разлика от Христос, който чрез телесното си страдание се насочил към 
блаженството включително като телесна слава. 

 Философът отбелязва, че външните блага обслужват инструментално 
блаженството. 

 
 
 
 

                                                
46 Aristoteles, Ethic., I 8, 1199a30; Thomas Aquinas, lect.13. 
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