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ШЕСТНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПОДОБАВАЩОТО НА ХРИСТА ПО БИТИЕ И СТАВАНЕ 
 

 Идва ред да се спрем на последиците от единението. Първо ще говорим за онова, 

което подобава на Христа сам по себе си; сетне за онова, което му подобава в 

съотнесеността му с Бога; накрая за онова, което му подобава спрямо нас. 

  Във връзка с първото следва да се разгледат две неща. Най-напред присъщото 

на Христа по неговото битие и ставане; на второ място присъщото му съобразно 

понятието за единение. 

 По отношение на първото се пита за дванадесет неща: 

 Първо, дали е истинно твърдението: „Бог е човек.” 

 Второ, дали е истинно твърдението: „Човекът е Бог.” 

 Трето, дали Христос може да бъде наречен „Човек Господен”. 

 Четвърто, дали присъщото на Сина човешки може да бъде приписано на Божия 

Син, и обратно. 

 Пето, дали присъщото на Сина човешки може да бъде приписано на 

божествената природа; а на човешката – присъщото на Сина Божи. 

 Шесто, дали е истинно твърдението: „Синът Божи стана човек.” 

 Седмо, дали е истинно твърдението: „Човекът стана Бог.” 

 Осмо, дали е истинно твърдението: „Христос е творение.” 

 Девето, дали, когато имаме предвид Христа, ще е истинно твърдението: „Този 

човек започна да съществува”, или пък „винаги е съществувал”. 

 Десето, дали е истинно твърдението: „Христос именно като човек е творение.” 

 Единадесето, дали е истинно твърдението: „Христос именно като човек е Бог.” 

 Дванадесето, дали е истинно твърдението: „Христос именно като човек е 

ипостаса или личност.” 
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Раздел 1. Дали е истинно твърдението: „Бог е човек”1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че твърдението „Бог е човек”, не е вярно. 

 1. Наистина, всяко утвърдително положение, включващо в себе си различни 

съдържания, е неистинно. А твърдението „Бог е човек” включва различни съдържания: 

понеже обозначените чрез субекта и предиката форми отстоят на най-голямото 

възможно разстояние една от друга. Та тъй като въпросното положение е утвърдително, 

то очевидно е неистинно. 

 2. Освен това трите лица са по-тясно свързани помежду си, нежели човешката и 

божествената природа. В тайната на Троицата обаче едното лице не се изказва за друго: 

понеже не се говори, че Отецът е Син, или пък обратното. Оказва се, следователно, че и 

човешката природа не може да се изкаже за Бога, така че да твърдим, щото Бог е човек. 

 3. Освен това в Символа на вярата Атанасий казва, че „както душата и плътта са 

един човек, така Бог и човекът са един Христос”. Само че не е вярно, че душата е тяло. 

Следователно не е вярно и че Бог е човек. 

 4. Освен това – както беше установено в първата част на това съчинение – 

изказваното за Бога не относително, ами безусловно, подобава на цялата Троица и на 

отделните лица. А името „човек” е не относително, ами безусловно. Та ако то наистина 

се изказваше за Бога, би излязло, че цялата Троица и всяко лице е човек. Което 

очевидно не е вярно. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до филипяните, 2:6 сл.: 

„Бидейки в образ Божий, понизи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на 

човеци; и по вид се оказа като човек.” Така че онзи, който е в образ Божи, е човек. А в 

образ Божи е Бог. Следователно Бог е човек. 

 

 Отговарям с думите, че положението „Бог е човек” се признава от всички 

християни: но не от всички поради едно и също основание. Наистина, някои признават 

въпросното положение, но не съгласно собственото значение на термините. Така 

манихеите признават, че Словото Божие е човек, само че не истински, ами привиден, 

доколкото според тях Синът Божи е приел въображаемо тяло: така, щото Бог се нарича 

човек по същия начин, както човек наричаме медната фигура, наподобяваща човека. 

                                                
1 Cf. Sent., III d.7 q.1 a.1; De ratione fidei, 6. 
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Така не смятат за истински човек Бога и онези, според които душата и тялото в Христа 

не са съединени; ами за тях той е наречен човек в преносен смисъл, на основа на 

частите. Но и едното, и другото мнение бяха опровергани по-горе. 

 Други, напротив, приемат истинността на човека, ала отричат истинността откъм 

Бога. Според тях Христос, богочовекът, е Бог не по природа, ами по причастност, 

именно по благодат, също както и всички свети мъже са наречени богове (Пс., 81:6; 

Иоан, 10:34): само дето той е такъв по по-превъзходен в сравнение с останалите начин, 

понеже е дарен с по-изобилна благодат. Ето защо в изречението „Бог е човек” под 

„Бог” не се подразбира истинният и естествен Бог. Това е ереста на Фотин, опровергана 

по-горе.  

 Други пък признават въпросното положение за истинно и откъм двата термина, 

като смятат Христа и за истинен Бог, и за истинен човек: ала все пак не удържат 

истинността на твърдението. Защото те заявяват, че човекът се изказва за Бога чрез 

някаква свързаност, било по достойнство, било по авторитет, било по въздействие или 

обитаване. Така именно разбира Несторий „Бог е човек”: че чрез това изречение се 

обозначава не нещо друго, ами свързаността на Бога с човека по начин, щото човекът 

бива обитаван от Бога и е съединен с него по въздействие и причастност към 

божественото достойнство и авторитет. В сходно заблуждение изпадат и онези, които 

приемат две ипостаси или два носителя в Христа. Защото не е възможно, нито мислимо  

при две различаващи се по носител или ипостаса неща едното да се предицира в 

собствен смисъл за другото: ами това може да стане само в преносен смисъл, доколкото 

те са съединени по нещо; както ако кажем, че Петър е Иоан, понеже имат някаква 

връзка помежду си. Тези мнения също бяха отхвърлени по-горе. 

 Ето защо, единствено ако предпоставим, съгласно истината на католическата 

вяра, че истинската божествена природа е съединена с истинската човешка природа, и 

то не само в личността, ами и в носителя или ипостасата, ще можем да твърдим, че 

положението „Бог е човек” е истинно в собствения смисъл на думата: не само поради 

истинността на термините, понеже Христос е истинен Бог и истинен човек; ами и 

поради истинността на предицирането. Защото името, обозначаващо общата природа в 

отделното нещо, може да се подстави за всяко нещо, съдържащо се в общата природа: 

например името „човек” може да се подстави за всеки отделен човек. Така и името 

„Бог” по самото си значение може да се подстави за лицето на Божия Син, както беше 

установено в първата част на това съчинение. Но за всеки носител на дадена природа 

истинно и в собствен смисъл може да се изкаже името, обозначаващо въпросната 
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природа в отделното нещо: както Сократ и Платон истинно и в собствен смисъл се 

наричат „човек”. Та тъй като лицето на Божия Син, за което се подставя името „Бог”, е 

носител на човешката природа, то името „човек” истинно и в собствен смисъл може да 

се изкаже за името „Бог”, подставено за лицето на Божия Син. 

 

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

форми не могат да се съгласуват в един носител, положението следва да включи в себе 

си различни съдържания, така че субектът да означи едната от въпросните форми, а 

предикатът – другата. Когато обаче двете форми могат да се съгласуват в един носител, 

съдържанието не е различно, ами естествено и съотносимо, както например в 

изречението: „Бялото е музикално.” Ала божествената и човешката природа, ако и да са 

отстоящи на най-голямото възможно разстояние една от друга, се срещат чрез тайната 

на въплъщението в един носител, в който нито едната от двете не е налична 

акцидентално, ами сама по себе си. Затова положението „Бог е човек” не включва 

различно или случайно съдържание, а изразява естествено състояние. И названието 

„човек” се изказва за Бога не акцидентално, ами само по себе си, като за негова 

ипостаса: не като отнесено към обозначената чрез названието „Бог” форма; ами като 

отнесено към носителя, който е ипостаса на човешката природа. 

 На второто трябва да се отговори, че трите божествени лица съвпадат в 

природата, ала се различават в носителя си: поради което не се изказват едно за друго. 

А в тайната на въплъщението различните помежду си природи се изказват една за друга 

не като абстрактни названия, понеже, разбира се, божествената природа не е човешка: 

ами се изказват една за друга в конкретния случай, доколкото съвпадат в носителя. 

 На третото трябва да се отговори, че „душа и тяло” се изказват в абстрактен 

смисъл, както „божественост и човековост”. Конкретно говорим обаче за „одушевено” 

и „плътско” или „телесно”: също както в другия случай – за „Бог” и „човек”. Затова и в 

двата случая абстрактното не се изказва за абстрактно, а само конкретното за 

конкретно. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че името „човек” се изказва за Бога 

на основание на единението в личността: а това единение предполага съотнасяне. 

Поради което тук не важи правилото, отнасящо се до названията, които се изказват 

безусловно и извечно за Бога. 
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Раздел 2. Дали е истинно твърдението: „Човекът е Бог”2

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че твърдението „Човекът е Бог” не 

е вярно. 

 1. Наистина „Бог” е несъобщимо название. А в Премъдрост Соломонова, 14:21, 

идолопоклонците са укорявани за това, дето „придавали на камъни и дървета 

несъобщимото Име”. Следователно на същото основание изглежда неподобаващо 

името „Бог” да се изказва за човек. 

 2. Освен това изказваното за предиката е изказвано и за субекта. Вярно е обаче, 

че „Бог е Отец” или „Бог е Троица”. Та ако  е вярно, че човекът е Бог, вярно би било 

очевидно  и че то й е Отец или Троица. А то ва очевидно не е така. Следователно и 

предишното не е вярно. 

 3. Освен това в Псалома, 80:10, е речено: „Да нямаш нов бог”. Само че човекът е 

в някакъв смисъл нов: понеже Христос не винаги е бил човек. Следователно не е 

истинно твърдението: „Човекът е Бог”.  

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до римляните, 9:5: „От тях е и 

Христос по плът, Който е над всички Бог, благословен вовеки.” А Христос по плът е 

човек. Следователно твърдението „Човекът е Бог” е истинно. 

 

 Отговарям с думите, че ако предпоставим истинността на двете природи, 

божествената и човешката, както и на единението им в личността и ипостасата, 

твърдението „Човекът е Бог” е истинно в собствения смисъл на думата, както е истинно 

и че „Бог е човек”. Защото названието „човек” може да се подстави за всяка ипостаса на 

човешката природа: включително и за лицето на Сина, което схващаме като ипостаса 

на човешката природа. Очевидно е обаче, че за лицето на Божия Син истинно и в 

собствен смисъл се изказва названието „Бог”, както беше установено в първата част на 

това съчинение. Откъдето следва, че истинно в собствения смисъл е и твърдението: 

„Човекът е Бог”. 

 

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

отнасяли името на божеството към камъните и дърветата, разглеждани в собствената 

                                                
2 Cf. Sent., III d.7 q.1 a.1. 
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им природа: понеже смятали, че в тях има някаква божествена сила. Ние не отнасяме 

името на божеството към човека с оглед на човешката природа: ами към вечния 

носител, който чрез единението е и носител на човешката природа, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че името „Отец” се изказва за названието 

„Бог” именно доколкото последното се подставя за лицето на Отца. Така че то не се 

изказва за лицето на Сина. Откъдето пък следва, че названието „Отец” няма защо да се 

изказва за името „човек”, за което се изказва названието „Бог”, доколкото именно 

„човек” се подставя за лицето на Сина. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, макар човешката природа в Христа 

да е нещо ново, носителят на човешката природа не е нов, ами е вечен. И тъй като 

названието „Бог” се изказва за човека на основа не на човешката природа, ами на 

носителя, няма защо да полагаме Бога като нов. Така би било единствено ако приемем, 

че „човек” обозначава тварния носител: както правят онези, които полагат в Христа два 

носителя.           

 

 

Раздел 3. Дали Христос може да бъде наречен „Господен човек”3

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос може да бъде наречен 

„Господен човек”. 

 1. Наистина, в „Осемдесет и три въпроса”4

 2. Освен това, господството подобава на Христа съобразно божествената му 

природа, също както и човековостта се отнася към човешката природа. Но Бог е 

наречен „очовечен”: както се вижда от казаното от Дамаскин в трета книга

 Августин казва: „Трябва да напомним 

да чакаме онези блага, които са били в оня Господен човек.” Той говори за Христа. 

Излиза, следователно, че Христос е Господен човек. 

5

 3. Освен това, както нарицателното название „Господен” идва от Господ, така 

нарицателното название „божествен” идва от Бог. Но Дионисий

, а именно, 

че „очовечаваното изразява свързването с човека”. На същото основание може да се 

каже пояснително, че онзи човек е Господен. 

6

                                                
3 Cf. Sent., III d.7 q.1 a.2. 

 назовава Христа 

4 83 quaest., qu.36. 
5 De fide orth., III 11. 
6 Eccl. hier., IV 3, 10. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХVІ. За подобаващото на Христа по битие и ставане 

7 

 

http://philosophymedieval.org/  

„пребожественият Иисус”. Следователно на същото основание може да се каже и че 

Христос е Господен човек. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „Преразглеждания”7

 

: „Не 

виждам основание Иисус Христос да бъде наричан Господен човек; понеже той е във 

всяко отношение Господ.” 

 Отговарям с думите, че когато кажем „човекът Иисус Христос”, обозначаваме 

вечен носител, именно лицето на Божия Син, поради което двете природи имат един 

само носител. За лицето на Божия Син обаче Бог и Господ се изказват същностно. И 

затова няма как да се изказват нарицателно: защото това отменя истината на 

единението. Ето защо, щом нарицателното название „Господен” идва от Господ, не 

може да се каже истинно и в собствения смисъл на думата, че човекът е „Господен”, 

ами трябва да се каже по-скоро, че той е „Господ”. 

 Ако пък чрез израза „човекът Иисус Христос” се обозначава някакъв тварен 

носител, както твърдят приемащите два носителя в Христа: този човек би могъл да бъде 

наречен „Господен”, доколкото се мисли като причастен на божественото достойнство; 

както смятат несторианите. 

 По този начин и човешката природа не се назовава същностно „божествена”, 

ами „обожествена”: защото тя не се е преобразувала в божествена природа, ами се е 

свързала с последната в една ипостаса, както ясно подчертава и Дамаскин в трета 

книга.8

 

 

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

преосмислил тези си думи, както и други подобни, в книгата „Преразглеждания”. 

Затова след цитирания пасаж в нея добавя: „Казаното от мен”, именно че Христос е 

Господен човек”, „бих искал да не съм казвал. Понеже по-късно забелязах, че не бива 

да се говори така: макар изразът да е защитим с някакъв аргумент”: като например се 

каже, че човекът е наречен Господен с оглед на човешката природа, обозначена чрез 

името „човек”, а не с оглед на носителя. 

 На второто трябва да се отговори, че единият носител на божествената и 

човешката природа първоначално, сиреч извечно, е бил такъв на божествената природа: 
                                                
7 Retract., I 19. 
8 De fide orth., III 11. 17. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХVІ. За подобаващото на Христа по битие и ставане 

8 

 

http://philosophymedieval.org/  

а едва след това, във времето, благодарение на въплъщението е станал носител и на 

човешката природа. На това основание е наречен „очовечен”: не че е приел човека, ами 

че е приел човешката природа. Обратното обаче, сиреч това, че носителят на човешката 

природа е приел божествената такава, не е вярно. Поради което и човекът не може да 

бъде наречен „обожествен” или „Господен”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че названието „божествен” обикновено 

се изказва и за онези неща, за които същностно се изказва названието „Бог”: например 

казваме, че „божествената същност е Бог”, на основание на тъждеството между двете; 

че „същността е Божия” или „божествена”, поради различния начин на обозначаване; 

или говорим за „божествено Слово”, макар Словото да е Бог. По същия начин говорим 

и за „божествено лице”, както за „личността на Платон”: поради различния начин на 

обозначаване. А „Господен” не се изказва за нещата, които наричаме „господар”: 

защото не е обичайно да наричаме човека, който е господар, „Господен”. Но всяко 

нещо, присъщо в някакъв смисъл на господаря, наричаме „господно”: например 

„господнята воля”, „господнята ръка” или „господното имущество”. Затова човекът 

Христос, който е Господ, не може да бъде наречен „Господен”: ала плътта му може да 

бъде наречена „господня плът” и страданието му – „господне страдание”. 

 

 

Раздел 4. Дали присъщото на човешката природа може да бъде 

изказано за Бога9

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че присъщото на човешката 

природа не може да се изкаже за Бога. 

 1. Наистина, невъзможно е за едно и също да бъдат изказани противоположни 

неща. Но присъщото на човешката природа е противоположно на собствено присъщото 

Богу: защото Бог е нетварен, неизменен и вечен; а на човешката природа е присъщо да 

е сътворена, временна и променлива. Следователно присъщото на човешката природа 

не може да бъде изказано за Бога. 

 2. Освен това приписването на нещо, свързано с ущърбност, изглежда да 

оскърбява божественото достойнство и да е някакво богохулство. А присъщото на 

човешката природа съдържа някаква ущърбност: например смъртта, страданието и 

                                                
9 Cf. S. th., III q.10 a.1 ad 3; Sent., III d.5 q.1 a.2 ad 4; d.11 a.4; In I Cor., II lect.2; De ratione fidei, 6. 
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други подобни. Излиза, следователно, че присъщото на човешката природа по никой 

начин не може да се изкаже за Бога. 

 3. Освен това на човешката природа подобава да бъде приета. Това обаче не 

подобава на Бога. Следователно присъщото на човешката природа не може да бъде 

изказано за Бога. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга10

 

, че Бог „е приел 

присъщото на плътта”, сиреч свойствата й, „когато бива наречен страдащ и разпнат в 

слава”. 

 Отговарям с думите, че по този въпрос несторианите и католиците са на 

различно мнение. Несторианите искат да разделят думите, изказвани за Христа, по 

такъв начин, че отнасящите се за човешката природа да не бъдат изказвани за Бога, а 

отнасящите се за божествената природа да не бъдат изказвани за човека. Затова 

Несторий11

 Според католиците нещата, които се изказват за Христа било съобразно 

божествената, било съобразно човешката му природа, се отнасят както за Бога, така и за 

човека. Затова Кирил

 е рекъл: „Ако някой опита да припише страдание на Словото Божие, 

анатема.” Ако пък има имена, които могат да бъдат отнесени и към двете природи, чрез 

тях могат да бъдат изказани присъщите на двете природи свойства: например името 

„Христос” или „Господ”. Затова те изповядвали, че Христос е роден от Дева и е 

съществувал извечно; но не признават, че Бог е роден от Девата и че човекът е 

съществувал отвеки. 

12

                                                
10 De fide orth., III 4. 

 заявява: „Ако някой разделя съдържащите се в евангелските и 

апостолските послания, в писанията на отците думи или пък изричаните от Христа за 

самия него между двете лица или субстанции”, сиреч ипостаси, „и смята, че едни от тях 

са относими към човека, а други са приложими единствено към Бога: анатема.” Това е 

така, понеже щом има една и съща ипостаса за двете природи, една и същата ипостаса  

се именува както чрез едната, така и чрез другата природа. Независимо дали ще кажем 

„Бог” или „човек”, подразбира се ипостасата на божествената и човешката природа. 

Затова за човека може да бъде изказано присъщото на божествената природа, а за Бога 

– присъщото на човешката природа. 

11 Anathem., 12. 
12 Ер. 17. 
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Трябва да се знае обаче, че в изречението, в което нещо се изказва за друго, 

внимание заслужава не само онова, за което се изказва предикатът, ами и в какво 

отношение той се изказва. Така че, ако и да няма разлика между изказваните за Христа 

неща, все пак те се изказват различно в едното и в другото отношение. Защото 

присъщото на божествената природа се изказва за Христа съобразно божествената му 

природа: а присъщото на човешката природа – съобразно човешката му природа. Затова 

Августин отбелязва в първа книга на „За Троицата”13: „Правим разлика в Писанието 

между онова, което се изрича съобразно формата на Бога и онова, което е съобразно 

формата на слугата.” И малко по-нататък14

 

: „Разумният, усърден и благочестив читател 

ще проумее какво собствено и в какво отношение казваме.” 

И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че не е възможно да се 

изказват противоположни неща за едно и също: но няма пречка това да става в 

различно отношение. По този именно начин за Христа се изказват противоположни 

неща: не в едно и също отношение, ами съобразно различните му природи. 

На второто трябва да се отговори, че богохулство е да бъдат приписвани Богу 

ущърбности съобразно божествената му природа, тъй като това приумалява 

достойнството му: но не е неправедно да се постъпва така, ако такива му се приписват с 

оглед приетата от него природа. Ето защо в постановленията на Ефеския събор15

На третото пък следва да се отвърне, че на човешката природа подобава да 

бъде приета на основание на нея самата, а не на основание на носителя си. Поради 

което това не е присъщо на Бога. 

 e 

казано: „Бог не смята за несправедливо нищо, което допринася за спасението на 

човеците: защото никое от униженията, които е приел заради нас, не оскърбява 

природата, която не може да бъде подвластна на несправедливост, ами той е снизил 

собствената си природа, за да спаси нашата. Та щом тези унизителни и недостойни 

неща не засягат Божията природа, ами допринасят за спасението на човеците, нима ще 

речеш, че онова, което е причина за нашето спасение, е и повод да бъде сторена 

несправедливост Богу?” 

 

 

                                                
13 De Trinitate, I 11. 
14 Ibid., I 13. 
15 Conc. Eph., III 10. 
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Раздел 5. Дали присъщото на човешката природа може да бъде 

изказано за божествената природа16

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че присъщото на човешката природа 

може да бъде изказано за божествената такава. 

 1. Наистина, присъщото на човешката природа се изказва за Сина Божи и за 

Бога. Само че Бог е собствената си природа. Следователно присъщото на човешката 

природа може да бъде изказано за божествената. 

 2. Освен това плътта принадлежи на човешката природа. Но според Дамаскин в 

трета книга17

 3. Освен това присъщото на божествената природа подобава и на човешката в 

Христа: например да познава бъдещето и да има спасителна сила. На същото основание 

се оказва, че и присъщото на човешката природа може да бъде изказано за 

божествената природа. 

 „следвайки блажените Атанасий и Кирил, ние заявяваме, че природата на 

Словото е въплътена”. На същото основание, следователно, присъщото на човешката 

природа може да бъде изказано за божествената такава. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга18

 

: „Когато 

говорим за божествеността, ние не споменаваме собствено присъщите на 

човековостта”, има се предвид свойства: „понеже не наричаме божествеността 

страдаща или сътворима”. А божествеността е божествената природа. Следователно 

присъщото на човешката природа не може да бъде изказано за божествената. 

 Отговарям с думите, че собствено присъщото на дадено нещо не може наистина 

да бъде изказано за друго, освен ако то е тъждествено с първото: например „способен 

да се смее” е подобаващо название единствено за човека. Ала в тайната на 

въплъщението божествената и човешката природа не са тъждествени: една и съща е 

ипостасата на двете природи. Затова присъщото на едната природа не може да бъде 

изказано за другата в абстрактното си значение. Конкретните названия обаче подставят 

ипостасата на природата. Затова отнасящите се към двете природи конкретни названия 

                                                
16 Cf. Sent., III d.5 q.1 a.2 ad 4; q.2 a.2 ad 4; In I Cor., II lect.2. 
17 De fide orth., III 6. 
18 Ibid., III 4. 
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могат да бъдат еднакво прилагани и към едната, и към другата: било такова название, 

под което се подразбират и двете природи, например „Христос”, под което разбираме 

„както помазващата божественост, така и помазаната човековост”; било такова, под 

което се подразбира единствено божествената природа, като например названието 

„Бог” или „Син Божи”; било такова, под което се подразбира само човешката природа, 

като например названието „човек” или „Иисус”. Затова папа Лъв отбелязва в 

посланието си до палестинците19

 

: „Няма значение откъм коя субстанция ще назовем 

Христа: понеже, оставайки неразделен в единството на личността си, той е изцяло Син 

човечески по плът и изцяло е Син Божи поради единната си божественост с Отца.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в сферата на 

божественото лицето е реално тъждествено на природата: и на основание на тази тъкмо 

тъждественост божествената природа се изказва за Божия Син. Не е един и същ обаче 

начинът на обозначаване. Затова за Божия Син се изказват неща, които не се изказват 

за божествената природа: както например казваме, че Божият Син е роден, но не и че 

божествената природа е родена, както беше установено в първата част на настоящото 

съчинение. По същия начин в тайната на въплъщението казваме, че Синът Божи е 

претърпял страдание, но не твърдим, че страдание е претърпяла божествената природа. 

 На второто трябва да се отговори, че въплъщението е единение по-скоро с 

плътта, нежели със свойствата на плътта. Всяка природа в Христа е съединена с другата 

тъкмо в лицето: на основание на което единение и божествената природа се назовава 

„въплътена”, и човешката природа – „обожествена”, както беше споменато по-горе. 

 На третото пък следва да се отвърне, че присъщото на божествената природа 

се изказва за човешката не като същностно присъщо на първата, ами като отнасящо се 

по причастност и към втората. Така че онова, на което човешката природа няма как да е 

причастна, като например несътвореността или всемогъществото, по никой начин не се 

изказва за нея. А божествената природа не приема нищо от човешката по причастност. 

Ето защо присъщото на човешката природа по никой начин не може да бъде изказано 

за божествената. 

 

 

                                                
19 Ep. CXXIV 7. 
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Раздел 6. Дали е истинно твърдението: „Бог стана човек”20

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че твърдението „Бог стана човек” 

не е вярно. 

 1. Наистина, доколкото „човек” обозначава субстанция, да стане човек ще рече 

да стане безусловно такъв. Не е вярно обаче, че Бог безусловно е станал такъв. 

Следователно твърдението „Бог стана човек” не е истинно. 

 2. Освен това да стане човек значи да се промени. Само че Бог не може да бъде 

носител на промяна: съгласно реченото у Малахия, 3:6: „Аз съм Господ, Аз се не 

изменям.” Следователно твърдението „Бог стана човек” е очевидно невярно. 

 3. Освен това под названието „човек”, отнесено към Христа, се подразбира 

лицето на Божия Син. Не е истина обаче, че „Бог стана лицето на Божия Син”. 

Следователно не е вярно и че „Бог стана човек”. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 1:14: „Словото стана плът.” А, 

както отбелязва Атанасий в писмото си до Епиктет21

 

, „думите „Словото стана плът” са 

равностойни на „стана човек”. 

 Отговарям с думите, че всяко нещо се смята станало това, което тепърва  

започва да се изказва за него. Но да бъде човек наистина се изказва за Бога, както беше 

казано: и то така, че Богу не подобава да е човек отвеки, ами той е такъв, когато във 

времето приеме човешката природа. Затова твърдението „Бог стана човек” е истинно. 

Само дето различните люде го разбират различно, както, прочее, и твърдението „Бог е 

човек”, за което стана дума по-горе. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че да стане човек е да 

стане безусловно във всички случаи, когато човешката природа започне да е налична в 

тепърва сътворен носител. Ала за Бога се казва, че е станал човек, понеже човешкатка 

природа е наченала да е налична в извечно предсъществуващия носител на 

божествената природа. Затова „Бог стана човек” не означава безусловно, че Бог е 

станал такъв. 

                                                
20 Cf. S. th., III q.33 a.3; Sent., III d.7 q.2 a.1; Contra error. Graec, 21; In Rom., I lect.2. 
21 Ер. 8. 
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 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано, ставането предполага 

нещо да се изказва тепърва за друго. Ето защо, когато нещо се изказва тепърва за друго 

при промяната на онова, за което се изказва, ставането е изменение. Това е валидно при 

всички безусловни изказвания: защото не е възможно белотата или големината да се 

приложат към нещо, без то тепърва да се промени към белота или големина. 

Относителните изказвания обаче могат да бъдат тепърва отнесени към нещо, без то да 

се промени: така чрез движение на заставащия отляво човекът се оказва вдясно, без 

самият той да се променя. В такива случаи не е задължително всичко, за което казваме, 

че става, и да е променено: понеже това може да стане чрез изменението на другия. В 

този именно смисъл казваме в Псалома, 89:1: „Господи, ти стана наше прибежище.” Да 

е човек подобава Богу с оглед на единението, което е някакво отношение. Затова да е 

човек се изказва тепърва за Бога, без той самият да се променя, ами вследствие 

изменението на човешката природа, която бива приета в божественото лице. Затова, 

когато се каже: „Бог стана човек”, под това се разбира не изменение откъм Бога, ами 

единствено откъм човешката природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че „човек” предпоставя лицето на Божия 

Син, но не просто лицето, ами доколкото то субсистира в човешката природа. И макар 

че не е вярно, дето „Бог стана лицето на Сина”, вярно е, че „Бог стана човек”, понеже се 

е съединил с човешката природа. 

 

 

Раздел 7. Дали е истинно твърдението: „Човекът стана Бога”22

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че твърдението „Човекът стана 

Бог” е истинно. 

 1. Наистина, в Посланието до римляните, 1:2 сл., е речено: „Което Бог от по-

напред беше обещал чрез пророците Си в светите Писания за Своя Син, роден по плът 

от Давидово семе.” Но като човек Христос е от Давидово семе по плът. Следователно 

човекът е станал Син Божи. 

 2. Освен това, на споменатото място в първа книга на „За Троицата” Августин 

заявява: „Това приемане е такова, щото да направи Бога човек и човека – Бог.” Но 

                                                
22 Cf. S. th., III q.33 a.3; Sent., III d.7 q.2 a.2; Contra error. Graec, 21; In Rom., I lect.2. 
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тъкмо въпросното приемане е основанието за истинността на твърдението: „Бог стана 

човек.” Следователно вярно ще е и това, дето „човекът стана Бог”. 

 3. Освен това Григорий от Назианс отбелязва в писмото си до Хелидоний23

 4. Освен това, когато се каже „Бог стана човек”, субект на ставането или на 

единението е не Бог, ами човешката природа, обозначена чрез името „човек”. Но субект 

на ставането очевидно е онова, на което то се приписва. Следователно твърдението 

„Човекът стана Бог” е дори по-истинно от „Бог стана човек”.  

: „Бог 

е очовечен: човекът пък е обожествен, или както там ще то наречем”. Но Бог е наречен 

очовечен, понеже е станал човек. Следователно поради същото основание и човекът е 

наречен обожествен, понеже е станал Бог. Така че твърдението „Човекът стана Бог” е 

истинно. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга24

 

: „Не наричаме 

човека обожествен, ами Бога очовечен.” Но да станеш Бог означава да бъдеш 

обожествен. Следователно твърдението „Човекът стана Бог” не е истинно. 

 Отговарям с думите, че положението „Човекът стана Бог” може да бъде 

разбирано по три начина. Първо така, че причастието25

  На второ място изречението може да бъде разбрано така, че „стана” да определя 

съставното: така че смисълът да е „Човекът стана Бог”, сиреч: „стана така, че човекът 

да е Бог”. В този смисъл верни са и двете твърдения, и „Човекът стана Бог”, и „Бог 

стана човек”. Но не този е собственият смисъл на въпросните изречения: ако само 

„човек” се разбира не като подставено за лицето название, ами безусловно. Защото 

макар точно този човек да не е станал Бог, тъй като носителят, лицето на Божия Син, 

извечно е било Бог: то човекът, казано обобщено, не винаги е бил Бог. 

 „стана” определя безусловно 

било субекта, било предиката. В този смисъл твърдението не е вярно: понеже нито 

човекът, за който се изказва, е станал, нито Бог е станал, както ще покажем малко по-

нататък. В същия смисъл не е вярно и че „Бог стана човек”. Само  че тук изобщо не 

става въпрос за тези твърдения в този именно смисъл. 

 На трето място то се разбира в собствен смисъл: при който причастието „стана” 

обозначава ставането на човека спрямо Бога като граница на самото ставане. И в този 

                                                
23 Ep., 101. 
24 De fide orth., III 2. 
25 Има се предвид причастието в глаголната конструкция factus est. 
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смисъл, доколкото приемаме, че в Христа едно и също е лицето, ипостасата и 

подставеното за Бога и човека, както беше показано по-горе, въпросното положение е 

неистинно. Защото в изречението „Човекът стана Бог” „човек” е подставено за лицето: 

понеже за човека истинността на това да е Бог, се доказва не на основание на 

човешката природа, ами на основание на подставения под нея носител. А носителят на 

човешката природа, за който доказваме, че наистина е Бог, е тъждествен с лицето или 

ипостасата на Божия Син, който винаги е бил Бог. Поради което не може да се каже, че 

този човек е започнал да бъде Бог или че е станал Бог. 

 Ако обаче лицето или ипостасата на Бога беше различна от това на човека, тъй 

щото за човека да се каже, че е Бог, както и обратното, благодарение на свързването 

между носителите, било по личностно достойнство, било по въздействие, било  по 

обитаване, както твърдят несторианите: то на същото основание би могло да се каже, че 

човекът е станал Бог, именно че е съединен с Бога, както и че Бог е станал човек, сиреч 

че е съединен с човека. 

 

 И тъй, на първото възражение тр ябва да се отго вор и, че в тези думи на 

апостола отнесеното към лицето на Сина „който” не бива да се разбира като отнесено 

към предиката, в смисъл, че някой от семето Давидово по плът е станал Божи Син, в 

който смисъл го разбира въпросното възражение: ами като отнасящо се до субекта, така 

че смисълът да е, че „Синът Божи е станал за него (сиреч „за чест на Отца”, както 

пояснява глосата) от семето Давидово по плът; с други думи, че „Синът Божи, който 

има плът от семето Давидово за чест на Отца”. 

 На второто трябва да се отговори, че казаното от Августин следва да се 

разбира в смисъл, че чрез въплъщението станало тъй, щото човекът да е Бог и Бог да е 

човек. В който смисъл и двете твърдения са верни, както беше казано. 

 Същото трябва да се каже и по отношение на третото възражение: тъй като 

обожествяването означава именно да стане Бог. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че положеният в субекта термин се 

схваща материално, сиреч като отнасящ се до носителя: а положен в предиката, се 

схваща формално, сиреч като отнасящ се до обозначената природа. Затова в 

изречението „Човекът стана Бог” ставането се приписва не на човешката природа, ами 

на носителя й: който отвеки е Бог и затова не му подобава да стане Бог. Когато обаче се 

каже „Бог стана човек”, ставането се разбира като определено спрямо самата човешка 

природа. Ето защо, собствено казано, твърдението „Бог стана човек” е истинно; ала не е 
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истинно твърдението „Човекът стана Бог”. Също както, ако Сократ първо е бил човек, 

пък сетне е станал бял, по отношение на него твърдението „Този човек днес стана бял” 

е истинно; ала твърдението „Това бяло нещо днес стана човек” не е.  Ако обаче като 

субект се положи някакво название, обозначаващо човешката природа в абстрактен 

смисъл, това може да бъде обозначено като субект на ставането: като се каже например, 

че „човешката природа е станала такава на Божия Син”. 

 

 

Раздел 8. Дали е истинно твърдението: „Христос е творение”26

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че твърдението „Христос е 

творение” е истинно. 

 1. Наистина, папа Лъв27

 2. Освен това свойствата на всяка от двете природи могат да бъдат изказани за 

общата за двете природи ипостаса, с каквото и название да бъде обозначена тя, както 

беше казано по-горе. Но свойство на човешката природа е да е творение: както 

свойство на божествената природа е да бъде Творец. Следователно както едното, така и 

другото може да бъде казано за Христа: именно че е творение; а също че е несътворен и 

Творец. 

 казва: „Ново и нечувано споразумение: Бог, който е бил 

и е, става творение.” Но на Христа може да бъде приписано онова, което Божият Син 

става чрез въплъщението. Следователно твърдението „Христос е творение” е истинно. 

 3. Освен това по-основната част на човека е душата, а не тялото. Ала на 

основание на тялото, което получил от Девата, Христос е наречен просто роден от 

Дева. Следователно на основание на душата, която е сътворена от Бога, той трябва да 

бъде наречен просто творение. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий в „За Троицата”28

                                                
26 Cf. Sent., III d.4 q.2 a.2 ad 4; d.11 a.2; d.21 q.1 a.3 ad 2; De verit., q.29 a.1 ad 1; In I Cor., XV lect.2; C. Gent., 
IV 48; Compend. theol., 216. 

: „Нима 

Христос е създаден със слово? Нима Христос е създаден с постановление?”, като се 

подразбира отрицателният отговор. И сетне добавя: „Но как е възможно в Бога до има 

творение? Още повече, че Бог е прост по природа, а не е съставен.” Следователно не 

бива да се изповядва, че „Христос е творение”. 

27 Cf. Ps.-Augustinus, Serm. suppos., 128.  
28 Cf. De fide, I 16. 
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 Отговарям с думите, че – както отбелязва Иероним в глосата върху Осия, 2:16 -  

„произнесем ли нередни слова, изпадаме в ерес”. Ето защо не бива да използуваме 

същите названия като еретиците: та да не се създаде впечатление, че отстояваме 

тяхното заблуждение. Ала еретиците ариани твърдят, че Христос е творение и че стои 

по-долу от Отца не само по човешката си пр ир ода, ами и по божественото си лице. 

Затова не бива да казваме в безусловен смисъл, че Христос е творение или стои по-долу 

от Отца; ами можем да го казваме единствено с уточнението, че е такъв с оглед на 

човешката си природа. Определенията, за които не може да има съмнение, че не 

подобават на божествената природа сама по себе си, могат да се изказват за Христа 

безусловно с оглед на човешката му природа: както казваме безусловно, че той 

„страдал, умрял и възкръснал”. Така при телесните и човешки неща, определенията, за 

които можем да се усъмним, дали подобават на цялото или на частта, ако са присъщи 

на частта, не ги приписваме безусловно на цялото, сиреч без уточнение: така например 

не казваме, че етиопецът е бял, ами че има бели зъби. Без уточнение казваме, че той е 

къдрав: понеже това определение може да бъде отнесено единствено към косата му. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че понякога, пропускайки 

уточнението в името на краткословието, светите учители прибягват до названието 

„творение” за Христа. Но смисълът тук е по подразбиране. 

 На второто трябва да се отговори, че всички свойства както на човешката, така 

и на божествената природа, могат в някакъв смисъл да бъдат отнесени към Христа. 

Затова и Дамаскин отбелязва на споменатото място в трета книга, че „Христос, когото 

наричаме Бог и човек, е сътворим и несътворим, уязвим и неуязвим”. Но имаме ли 

съмнение относно някоя от двете природи, не говорим без уточнение. Затова пак той 

добавя малко по-нататък29

                                                
29 De fide orth., IV 5. 

: „Самата една ипостаса”, именно на Христа, „е и нетварна от 

гледна точка на божествеността, и тварна от гледна точка на човековостта.” Както и, 

напротив, не би могло да се каже без уточнение, че „Христос е безтелесен и неуязвим”, 

за да се избегне заблудата на манихеите, според които Христос не е имал истинско тяло 

и не е страдал наистина: ами трябва да се уточни, че „Христос е безтелесен и неуязвим 

съобразно божествеността си”. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че не може да има съмнение, щото да 

бъде роден от Дева подобава на лицето на Божия Син: а такова може да има относно 

сътворяването му. Така че в двата случая не става дума за едно и също нещо. 

 

 

Раздел 9. Дали „онзи човек”, сиреч Христос, „е започнал да 

съществува”30

 

 

 На девето място се постъпва тъй. Изглежда, че „онзи човек”, сиреч Христос, „е 

започнал да съществува”. 

 1. Наистина, в коментара си върху Иоана31

 2. Освен това Христос е започнал да бъде човек. Но да е човек означава просто 

да е. Следователно онзи човек безусловно е започнал да съществува. 

 Августин казва: „Преди да е имало 

свят, нито нас ни е имало, нито е съществувал самият посредник между Бог и човеците, 

човекът Иисус Христос.” А онова, което не е било винаги, е започнало да съществува. 

Следователно онзи човек, сиреч Христос, е започнал да съществува. 

 3. Освен това човекът е носителят на човешката природа. А Христос не винаги е 

бил носител на човешката природа. Следователно онзи човек е започнал да съществува. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до евреите, 13:8: „Иисус 

Христос е същият вчера, и днес, и вовеки.” 

 

 Отговарям с думите, че не може да се твърди, щото „онзи човек”, сиреч 

Христос, „е започнал да съществува”, ако не се добави нещо. Поради две основания. 

Първо, защото в безусловен смисъл това изказване не е вярно от гледна точка 

положението на католическата вяра, според което мислим Христа като един носител, 

една ипостаса и едно лице. Така че, когато говорим за „онзи човек”, подразбирайки 

Христа, става дума непременно за вечен носител: а началото на съществуването 

отхвърля тъкмо тази вечност. Поради което твърдението „Този човек е започнал да 

съществува” не е вярно. Без значение в случая е, че началото на съществуването 

подобава на човешката природа, обозначена чрез названието „човек”: защото 

                                                
30 Cf. Sent., III d.12 q.1 a.1 sq.; In Rom., I lect.3. 
31 In Io., tr. 105. 
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положеният в субекта термин не обозначава формално природата, ами материално 

носителя, както беше споменато по-горе. 

 Второ, защото дори ако това беше вярно, не би трябвало да използуваме израза 

без уточнение, за да избегнем ереста на Арий, който смятал лицето на Божия Син за 

творение и за стоящо по-долу от Отца, а също му вменявал начало на съществуването, 

заявявайки, че „е било, когато не е било”. 

 

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

изказване следва да бъде разбирано с известно уточнение: както когато казваме, че 

човекът Иисус Христос не е бил преди света „съобразно човековостта си”. 

 На второто трябва да се отговори, че чрез думата „започнал” не можем да 

заключаваме от по-низшето за по-висшето: понеже от това, че нещо е започнала до 

бъде бяло, не следва, че то е започнало да бъде оцветено. Това е така, понеже 

„започвам” означава, че сега съм, а преди ме е нямало: така че от „Това преди не е било 

бяло” не следва „Това преди не е било оцветено”. Но безусловно да бъдеш е по-висше 

от да бъдеш човек. Пор ади което  от то ва, че Хр истос е започнал да бъде човек, не 

следва, че той е започнал да съществува. 

 На третото пък следва да се отвърне, че името „човек”, отнесено към Христа, 

обозначава човешката природа, която е започнала да съществува, ала подставя вечен 

носител, който не е започнал да съществува. Ала положеното в субекта се отнася до 

носителя, а положеното в предиката – до природата: поради което твърдението 

„Човекът Христос е започнал да съществува” е неистинно, а е вярно, че „Христос е 

започнал да бъде човек”. 

 

Раздел 10. Дали е вярно, че „Христос именно като човек е творение” 

или „е започнал да съществува”32

 

 

 На десето място се постъпва тъй. Изглежда, че твърдението „Христос като 

човек е творение” или „е започнал да съществува”, е невярно. 

 1. Наистина, в Христа нищо не е творение, освен човешката му природа. Но не е 

вярно, че „Христос като човек е човешката природа”. Следователно не е вярно и че 

„Христос като човек е творение”. 

                                                
32 Cf. Sent., III d.4 q.1 a.2; d.11 a.3. 
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 2. Освен това предикатът се изказва по-скоро за поясняващия израз, нежели за 

самия субект на твърдението: така ако кажем „Тялото, именно като оцветено, е зримо”, 

това означава, че оцветеното е зримо. Само че, както стана дума, не може да се 

изповядва безусловно, че човекът Христос е творение. Следователно не може да се 

каже и че Христос, именно доколкото е човек, е творение. 

 3. Освен това всяко нещо, което се изказва за даден човек като такъв, се изказва 

за него самия и безусловно: понеже „само по себе си” е същото като „доколкото е то 

самото”, както е казано в пета книга на „Метафизика”.33

 

 Ала твърдението „Христос сам 

по себе си и безусловно е творение” не е истинно. Значи такова е и че „Христос, 

именно доколкото е човек, е творение”. 

 Противно на това е обаче, дето всичко е или Творец, или творение. Не е вярно 

обаче, че „Христос, доколкото е човек, е Творец”. Следователно истина е, че „Христос, 

доколкото е човек, е творение”. 

 

 Отговарям с думите, че в израза „Христос, доколкото е човек”, названието 

„човек” е пояснително било като отнесено към носителя, било като отнесено към 

природата. Ако се вземе в първия смисъл, то доколкото носителят на човешката 

природа в Христа е вечен и несътворен, няма да е вярно, че „Христос, доколкото е 

човек, е творение”. Ако обаче се разбира като отнесено към човешката природа, ще е 

вярно: понеже на основание на човешката природа или поради човешката му природа 

на Христа подобава да е творение, както беше казано. 

 Трябва да се знае, прочее, че като пояснение това име се отнася по-скоро към 

природата, нежели към носителя: тъй като то се взема като предикат, сиреч формално; 

доколкото все едно е дали ще кажеш „Христос като човек” или „Христос, доколкото е 

човек”. Ето защо по-скоро трябва да признаем, а не да отричаме, че „Христос, 

доколкото е човек, е творение”. Ако обаче бъде прибавено нещо, чрез което названието 

да бъде придърпано към носителя, твърдението по-скоро следва да бъде отречено, 

нежели да бъде признато за истинно: както например ако се каже, че „Христос, като 

този тъкмо човек, е творение”. 

 

                                                
33 Aristoteles, Metaphys., V 18, 1022a14. a25; Thomas Aquinas, lect.19. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ако и Христос да не е 

човешката природа, той притежава човешка природа. А названието „творение” е 

естествено да бъде изказвано не само за абстрактни, ами и за конкретни неща: понеже 

казваме както че „човековостта е творение”, така и че „човекът е творение”. 

 На второто трябва да се отговори, че името „човек”, положено в субекта, се 

отнася по-скоро до носителя: ала положено като пояснение, се отнася по-скоро до 

природата, както беше казано. И тъй като природата е тварна, а носителят е нетварен, 

ако и да не изповядваме безусловно, че „Този човек е творение”, все пак признаваме, че 

„Христос, доколкото е човек, е творение”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че на всеки човек, който е носител 

единствено на човешката природа, е присъщо да има битието си единствено съобразно 

човешката природа. Затова за всеки подобен носител е валидно, че щом като човек е 

творение, е безусловно творение. Само че Христос е носител не само на човешката, ами 

и на божествената природа, съобразно която има нетварно битие. Затова, ако и като 

човек да е творение, оттук не следва, че той е и безусловно творение. 

 

 

Раздел 11. Дали „Христос, доколкото е човек, е Бог”34

 

 

 На единадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че „Христос, доколкото е 

човек, е Бог”. 

 1. Наистина, Христос е Бог благодарение благодатта на единението. Но именно 

като човек Христос има благодатта на единението. Следователно Христос, доколкото е 

човек, е Бог. 

 2. Освен това собствено присъщо Богу е да опрощава греховете: съгласно 

реченото у Исая, 43:25: „Аз Сам изглаждам твоите престъпления заради Самаго Мене.” 

Ала Христос, именно като човек, опрощава греховете: съгласно реченото у Матея, 9:6: 

„Но за да знаете, че Синът Човеческий има власт на земята да прощава грехове”, и т.н. 

Следователно Христос, доколкото е човек, е Бог. 

 3. Освен това Христос не е изобщо човек, ами е тъкмо ето този отделен човек. 

Ала Хр истос, именно доколкото  е ето този човек, е Бо г: защото под „този човек” се 

                                                
34 Cf. Sent., III d.10 q.1 a.1; In Rom., I lect.3. 
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подразбира вечен носител, какъвто по естеството си е Бог. Следователно Христос, 

доколкото е човек, е Бог. 

 

 Противно на това е обаче, дето присъщото на Христа като човек е присъщо и на 

всеки друг човек. Та ако Христос, доколкото е човек, е Бог, то излиза, че всеки човек е 

Бог. Което е очевидно невярно. 

 

 Отговарям с думите, че положеният като пояснение термин „човек” може да се 

схваща по два начина. От една страна, като отнасящ се до природата. Така не е истина, 

че като човек е Бог: понеже човешката природа е различена от божествената по самото 

си естество. От друга страна той може да бъде отнесен към носителя. И тъй като 

носител на човешката природа в Христа е Божият Син, който сам по себе си е, разбира 

се, Бог, то е истина, дето Христос, доколкото е човек, е Бог. 

 Но тъй като поясняващият термин собствено се отнася по-скоро до природата, 

нежели до носителя, както беше казано по-горе: твърдението, че „Христос, доколкото е 

човек, е Бог”, следва по-скоро да бъде отречено, нежели да бъде прието за вярно. 

 

 И тъй, на първото възражение тр ябва да се отго вор и, че не в едно и също 

отношение е подобаващо за нещо да се движи и да е: защото да се движи му подобава с 

оглед на материята и носителя, а то съществува действително на основание на формата. 

По същия начин не в едно и също отношение на Христа подобава да се насочва към 

това, че да е Бог вследствие благодатта на единението, и да бъде Бог: ами първото му 

подобава според човешката му природа; а второто – според божествената. Ето защо 

твърдението, че „Христос, доколкото е човек, има благодатта на единението” е 

истинно: но не и това, че „Христос, доколкото е човек, е Бог”. 

 На второто трябва да се отговори, че Синът Човечески има на земята властта 

да опрощава греховете не със силата на човешката си природа, ами на божествената: в 

която божествена природа властта да опрощава греховете е по силата на авторитета; 

докато в човешката природа тя е налична инструментално и служебно. Затова 

Хризостом в коментара си върху Матея35

                                                
35 Cf. Catena aurea in Mc., 2:10. 

, тълкувайки това място, заявява: „Той 

основателно е рекъл „на земята да прощава грехове”, за да покаже, че властта на 
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човешката природа е свързана неразкъсваемо с божествеността. Понеже, ако и да 

станал човек, той все пак останал Слово Божие.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че в израза „този човек” показателното 

местоимение придърпва названието „човек” към носителя. Затова твърдението, че 

„Христос, доколкото е тъкмо то зи чо век, е Бог”, е по-истинно от това, че „Христос, 

доколкото е човек, е Бог”. 

 

 

Раздел 12. Дали „Христос, доколкото е човек, е ипостаса или 

личност”36

 

 

 На дванадесето място се постъпва тъй. Изглежда, че „Христос, доколкото е 

човек, е ипостаса или личност”. 

 1. Наистина, подобаващото на всеки човек подобава и на Христа като човек: тъй 

като той е подобен на останалите човеци, съгласно реченото в Посланието до 

филипяните, 2:7: „Уподоби се на човеци.” Но всеки човек е личност. Следователно 

Христос, доколкото е човек, е личност. 

 2. Освен това като човек Христос е субстанция на разумната природа. Не обща 

субстанция. Значи индивидуална (individua). Ала личността не е нищо друго освен 

„неделимата (individua) субстанция на разумната природа”, както се изразява Боеций в 

„За двете природи”.37

 3. Освен това Христос, доколкото е човек, е реалният носител и ипостасата на 

човешката природа. Но всяка ипостаса и реален носител на човешката природа е 

личност. Следователно Христос, доколкото е човек, е личност. 

 Следователно Христос, доколкото е човек, е личност. 

 

 Противно на това е обаче, дето като човек Христос не е вечна личност. Така че, 

ако като човек Христос беше личност, би излязло, че в него има две личности, едната 

временна, а другата вечна. Което не е вярно, както беше казано по-горе. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, пояснителният термин 

„човек” може да се схване като отнасящ се или към носителя, или към природата. Ако в 

твърдението „Христос, доколкото е човек, е личност” той се схваща като отнасящ се 
                                                
36 Cf. Sent., III d.10 q.1 a.2; In Rom., I lect.3. 
37 De duabus naturis, 4. 
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към носителя, то е очевидно, че Хр истос, доколко то е човек, е личност: тъй като  

носителят на човешката природа не е нищо друго, освен лицето на Божия Син. 

 Ако пък бъде схванат като отнесен към природата, казаното може да бъде 

разбрано по два начина. От една страна в смисъл, че на човешката природа подобава да 

е в някаква личност. И в този смисъл твърдението е вярно: понеже всичко, което 

субсистира в човешката природа, е личност. От друга страна в смисъл, че на човешката 

природа в Христа е задължително присъща собствена личностност, причинена от 

началата на човешката природа. Така Христос, доколкото е човек, не е личност: понеже 

човешката природа сама по себе си не съществува отделно от божествената, което е 

изискуемо от понятието за личност. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че на всеки човек 

подобава да е личност, доколкото всяко нещо, субсистиращо в човешката природа, е 

личност. Ала на човека Христос е собствено присъщо субсистиращата в човешката 

природа негова личност да не е причинена от началата на човешката природа, ами да е 

вечна. Затова в някакъв смисъл той като човек е личност, а в някакъв – не е, както беше 

казано. 

  На второто трябва да се отговори, че „неделимата субстанция”, включена в 

определението за личността, предполага субстанция завършена, съществуваща сама по 

себе си и обособено от останалите. В противен случай човешката ръка би била 

наречена личност, понеже е неделима субстанция: но тъй като е неделима субстанция, 

съществуваща в нещо друго, тя не може да бъде наречена личност. На същото 

основание личност не може да бъде наречена и човешката природа в Христа: тя обаче 

може да бъде наречена нещо неделимо или отделно. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както „личност” означава нещо 

завършено и субсистиращо само по себе си в разумната природа, така „реална ипостаса 

или носител на природата” в рода на субстанцията означава нещо субсистиращо само 

по себе си. Ето защо, както човешката природа не е сама по себе си и отделно от лицето 

на Сина, така тя не е и сама по себе си ипостаса или реален носител на природата. Така 

на същото основание, на което отричаме твърдението, че „Христос, доколкото е човек, 

е личност”, трябва да отречем и всички останали. 
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