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ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТА ПО ВОЛЯ 
 

 Сега идва ред да разгледаме единството на Христа по воля. 

 В тази връзка се задават шест въпроса: 

 Първо, дали в Христа има една божествена и друга човешка воля. 

 Второ, дали в човешката природа на Христа има една сетивна и друга разумна 

воля. 

 Трето, дали в Христа от гледна точка на разума е имало много воли. 

 Четвърто, дали в Христа е имало свободно произволение. 

 Пето, дали човешката воля на Христа се е съгласувала с божествената по 

отношение на желаното. 

 Шесто, дали в Христа е имало противопоставеност на волите. 

 

 

Раздел 1. Дали в Христа има две воли, една божествена и друга 

човешка1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че в Христа не е имало две воли, една божествена и 

друга човешка. 

 1. Наистина, волята е първото, което задвижва и наставлява при всяко 

пожелаване. Но първото задвижващо и наставляващо в Христа е била божествената 

воля: понеже всичко човешко в Христа се е движело съобразно божествената воля. 

Следователно, както изглежда, в Христа е имало само една воля, именно божествената. 

 2. Освен това инструментът не се движи по своя воля, ами по волята на 

задвижващото го. А човешката природа в Христа е била „инструмент на 

божествеността му”.2

 3. Освен това в Христа се умножава единствено онова, което се отнася до 

природата му. А волята не изглежда да се отнася до природата: понеже естественото е 

 Следователно човешката природа в Христа се е движела не по 

собствена, ами съобразно божествената воля. 

                                                
1 Cf. Sent., III d.17 a.1; In Mt., XXVI; C. Gent., IV 36; In Io., VI lect.4; Compend. theol., 212. 
2 Damascenus, De fide orth., III 15. 
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по необходимост; докато ставащото по воля не е необходимо. Следователно волята в 

Христа е само една. 

 4. Освен това в трета книга3

 

 Дамаскин заявява, че „това, дето пожелаваме едно 

или друго, се дължи не на природата, ами на разбирането ни”, именно на личностното 

ни такова. А всяко пожелаване е пожелаване на едно или друго: понеже „няма нещо 

такова в рода, което да не е в някой от неговите видове”. Значи всяка воля се отнася 

към личността. Само че в Христа е имало и има една само личност. Следователно в 

Христа има и една само воля. 

 Противно на това е обаче реченото от самия Господ у Лука, 22:42: „Отче, да 

щеше да отклониш от Мене тая чаша! Но нека бъде не Моята воля, а Твоята!” 

Привеждайки тези думи, Амвросий пише в книгата си до император Грациан4: „Както е  

пр иел волята ми, така е пр иел и тъгата ми.” И в коментара върху мястото у Лука5

 

: 

„Своята воля отнесъл към човека: тази на Отца – към божествеността. Защото 

човешката воля е временна: божествената на свой ред е вечна.” 

 Отговарям с думите, че според някои в Христа има само една воля: но те били 

подтикнати да твърдят това поради различни основания. Така например Аполинарий не 

приемал разумната душа в Христа, ами според него Словото е заемало мястото на 

душата или на интелекта. И доколкото според Философа в трета книга на „За душата”6

 По-късно Макарий, архиепископът на Антиохия, Кир Александрийски и Сергий 

Константинополски, както и някои от последователите им, признавали едната воля в 

Христа, при все че приемали в него две природи, съединени ипостасно: понеже били на 

мнение, че човешката природа в Христа никога не се е движела със собствено 

движение, ами го е правела единствено доколкото била задвижвана от божествеността, 

 

„волята е в разума”, следва, че в Христа няма човешка воля: така че в него има само 

една воля. По същия начин Евтихий и всички, които приемали една съставна природа в 

Христа, са били принудени да му признаят една само воля. Също Несторий, според 

когото единението на Бога и човека станало само по преживяване и воля, допускал 

само една воля в Христа. 

                                                
3 Ibid., III 14. 
4 De fide, II 7. 
5 In Lc., X. 
6 Aristoteles, De anima, III 9, 432b5; Thomas Aquinas, lect.14. 
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както се вижда от съборното послание на папа Агатон.7

 И това е било редно да се каже. Защото очевидно е, че Синът Божи е приел 

съвършената човешка природа: както беше показано по-горе. А волята е включена в 

съвършенството на човешката природа, понеже и тя, също като интелектът, е 

естествена нейна способност: както става ясно от казаното в първата част на това 

произведение. Затова е необходимо да се каже, че Божият Син е приел наличната в 

човешката природа човешка воля. С приемането на човешката природа обаче Божият 

Син не е претърпял никакво приумаляване на онова, което се отнася до божествената 

природа, на която е присъщо да има своя воля, както беше установено в първата част на 

това съчинение. Затова трябва непременно да казваме, че в Христа има две воли, една 

божествена и друга човешка. 

 Затова на Шестия 

Константинополски събор е постановено, че трябва да се говори за две воли в Христа; 

именно там, където четем: „Съгласно казаното някога от пророците за Христа и това, 

на което сам той ни е учил, предавайки в наши ръце Символа на светите отци, следва да 

изповядваме две природни воли в него и две природни действия.” 

 

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

природа на Христа е било задвижвано и подтиквано от божествената воля: от което 

обаче не следва, че в Христа не е било налично волево движение на собствената му 

човешка природа. Защото благочестивите желания и на останалите светци са 

задвижвани съобразно волята Божия, която „ви прави и да искате, и да действувате”, 

както е речено в Посланието до филипяните, 2:13. Защото ако и волята да не може да 

бъде задвижвана вътрешно от някаква твар, тя е вътрешно задвижвана от Бога: 

съгласно реченото в Псалома, 39:9: „Желая да изпълня волята Ти, Боже Мой.” Ето защо 

в писанието си срещу Максимин8

 На второто трябва да се отговори, че на инструмента е собствено присъщо да 

бъде задвижван от основното действуващо: само че по различен начин, съобразно 

природата му. Неодушевеният инструмент, например секирата или трионът, бива 

 Августин заявява: „Когато Синът казва на Отца: „Не 

каквото Аз искам, а каквото Ти”, какво допринася за разбирането на тези думи 

добавеното от тебе, когато казваш: „Показва, че наистина волята му е подчинена на 

Родителя му”; сякаш ние отричаме, че волята на човека трябва да е подчинена на 

Божията воля.” 

                                                
7 Ер. 3. 
8 Contra Maximinum, II 20. 
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задвижван от занаятчията единствено с телесно движение. Одушевеният инструмент 

обаче бива задвижван от сетивната душа чрез сетивното влечение, както конят – от 

ездача. А одушевеният инструмент бива задвижван от разумната душа чрез волята, 

както слугата бива задвижен да стори нещо чрез нареждането на господаря: доколкото 

слугата е нещо като „одушевен инструмент”, както отбелязва Философът в първа книга 

на „Политика”.9

 На третото трябва да се отговори, че самата волева способност е естествена и 

следва природата по необходимост. Ала движението или действието на тази 

способност, наричано също воля, понякога е естествено и необходимо, например по 

отношение на щастието; понякога обаче произлиза от разумното свободно 

произволение, което не е нито необходимо, нито естествено; както се вижда от 

казаното във втората част на настоящото съчинение. При все това самият разум, който 

е началото на въпросното движение, е естествен. Ето защо, освен божествената в 

Христа следва да бъде положена и човешка воля, не само доколкото тя е природна 

способност или естествено движение, ами и доколкото е разумно такова. 

 Така че човешката природа в Христа е била инструмент на 

божествеността, движещ се по собствена воля. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че когато говорим за „пожелаване на 

едно или друго”, имаме предвид определен начин на пожелаване. А определеният 

начин се прилага към вещта, на която той е присъщ. Ето защо, доколкото волята се 

отнася към природата, самото пожелаване на едно или друго има отношение към 

природата: не към природата, разгледана безусловно, ами доколкото тя е точно в тази 

ипостаса. Затова и човешката воля на Христа е имала определен начин на пожелаване 

тъкмо доколкото е била в божествената ипостаса: именно винаги да бъде задвижвана и 

подтиквана от божествената воля. 

 

Раздел 2. Дали в Христа е имало и сетивна освен разумната воля10

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало и сетивна 

освен разумната воля. 

 1. Наистина, на споменатото място в трета книга на „За душата” Философът 

твърди, че „волята е в разума: а в сетивното влечение са гневливостта и въжделението”. 

                                                
9 Aristoteles, Politic., I 2, 1253b32; Thomas Aquinas, lect.2. – cf. id., Ethic., VIII 9, 1161b4; Thomas Aquinas, 
lect.11. 
10 Cf. Sent., III d.17 a.1. 
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Под „сетивност” обаче разбираме тъкмо сетивното влечение. Следователно в Христа не 

е имало сетивна воля. 

 2. Освен това според Августин в дванадесета книга на „За Троицата”11 

сетивността е обозначена чрез змията. Само че в Христа не е имало нищо змийско: 

понеже той приличал на отровно животно без отрова, както пояснява Августин12

 3. Освен това волята следва природата, както беше казано. А в Христа освен 

божествената е имало само една природа. Следователно в Христа е имало само една 

човешка воля. 

 

реченото у Иоана, 3:14: „Както Мойсей издигна змията в пустинята.” Следователно в 

Христа не е имало сетивна воля. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Амвросий на споменатото място във 

втора книга на посланието му до император Грациан: „Моя е волята, която е нарекъл 

своя: понеже, като човек, е поел тъгата ми”: от което се подразбира, че тъгата се отнася 

към човешката воля в Христа. А тъгата е свързана със сетивността: както беше 

установено във втората част на това съчинение. Оказва се, следователно, че в Христа 

има и сетивна освен разумната воля. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, Синът Божи е приел 

човешката природа заедно с всичко, отнасящо се до нейното съвършенство. А в 

човешката природа е включена и тази на живото същество, както във вида е включен 

родът. Затова заедно с човешката природа Божият Син непременно е трябвало да 

приеме и нещата, които имат отношение към съвършенството на живото същество. 

Сред които е сетивното влечение, наречено сетивност. Затова трябва да се каже, че в 

Христа е имало сетивно влечение, сиреч сетивност. 

 Трябва да се знае обаче, че доколкото за сетивността или за сетивното влечение 

е естествено да се подчинява на разума, то е „разумно по причастност”, както го нарича 

Философът в първа книга на „Етика”.13

 

 И тъй като „волята е в разума”, както беше 

казано, на същото основание може да се твърди, че сетивността е „воля по 

причастност”. 

                                                
11 De Trinitate, XII 12 sq. 
12 De peccat. remiss., I 32. 
13Aristoteles,  Ethic., I 13, 1102b31; Thomas Aquinas, lect.20. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отго вор и, че то зи ар гумент се 

отнася до същността на волята, която е наистина в разумната част на душата. Но по 

причастност волята може да е и в сетивната част, доколкото последната се подчинява 

на разума. 

 На второто трябва да се отговори, че сетивността се обозначава чрез змията не 

с оглед сетивната природа, приета от Христа: ами с оглед развалата на разпалващото я, 

каквато развала в Христа не е имало. 

 На третото пък следва да се отвърне, че „там, където едното е заради другото, 

изглежда да има само едно”: както повърхността, видима чрез цвета, е едно видимо с 

цвета. По същия начин, доколкото сетивността се нарича воля единствено като 

причастна на разумната воля, то както в Христа има една само човешка природа, така в 

него се полага и само една човешка воля. 

 

 

Раздел 3. Дали в Христа от гледна точка на разума е имало две воли14

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че от гледна точка на разума в 

Христа е имало две воли. 

 1. Наистина, във втора книга15

 2. Освен това влеченията в човека се различават съобразно различието на 

възприятната способност: така че поради различаването в човека на сетивата и 

интелекта говорим за сетивно и разумно влечение. Само че с оглед на възприятието в 

човека се прави разлика между разума и интелекта: а в Христа ги е имало и двата. 

Следователно в него е имало две воли, една интелектуална и една разумна. 

 Дамаскин говори за две човешки воли: 

естествена, която бива наричана „телесис”; и разумна, която бива наричана „булесис”. 

Но в човешката си природа Христос е притежавал всичко, което има отношение към 

съвършенството на тази природа. Следователно в Христа е имало и двете споменати 

воли. 

 3. Освен това според някои16

                                                
14 Cf. Sent., III d.17 a.1. 

 в Христа е налице „воля за милосърдие”. Която е 

налична именно от гледна точка на разума. Следователно от гледна точка на разума в 

Христа има много воли. 

15 De fide orth., II 22. 
16 Cf. Hugo de S. Victore, De quatuor voluntatibus in Christo (PL 176, 841). 
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 Противно на това е обаче, дето във всеки ред има едно първо движещо. А 

волята е първото движещо в рода на човешките действия. Следователно в един човек, 

собствено казано, има само една воля, именно разумната. Ала Христос е един човек. 

Следователно в него има само една човешка воля. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, волята понякога се схваща като 

способност, а понякога като действие. Ако се възприема като действие, в Христа от 

гледна точка на разума следва да се положат две воли, сиреч два вида волеви действия. 

Защото волята, както беше отбелязано във втората част на това съчинение, е и за целта, 

и за водещите към целта неща: като в двата случая тя се отнася по различен начин. Към 

целта се отнася безусловно и абсолютно, като към нещо само по себе си добро: а към 

водещото към нея се отнася съпоставително, доколкото то има благостта си от 

съотнесеността си с нещо друго. Ето защо едно е волевото действие, насочено към 

нещо желано само по себе си, например към здравето, което действие Дамаскин нарича 

„телесис”, сиреч „безусловна воля”, а църковните учители – „воля като природа”; а 

друго е волевото действие, насочено към нещо, което желаем единствено в 

съотнесеността му с друго и което волево действие Дамаскин назовава „булесис”, сиреч 

„съвещателна воля”, а нашите църковни отци – „воля като разум”. Само дето тази 

различеност на действията не внася различие и в способността: понеже и двете 

действия са насочени към едно общо разумно основание в обекта, именно към благото. 

Поради което сме длъжни да заявим, че когато става дума за волята като способност, в 

Христа има само една човешка воля, изказана същностно, а не по причастност. Ако 

обаче говорим за волята като действие, тогава в Христа различаваме волята като 

природа, която наричаме „телесис”; и волята като разум, която наричаме „булесис”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросните воли се 

различават не като способности, ами като действия, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че интелектът и разумът също не са 

различни способности, както беше отбелязано в първата част на настоящото съчинение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че „волята за милосърдие” не се 

различава от тази, която разглеждаме като природа: понеже тя избягва чуждото зло, 

разглеждано безусловно. 
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Раздел 4. Дали в Христа е имало свободно произволение17

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа не е имало 

свободно произволение. 

 1. Наистина, Дамаскин заявява в трета книга18

 2. Освен това в трета книга на „Етика”

: „Ако се изразяваме буквално, в 

Господа е невъзможно да говорим нито за „гноме” (сиреч за възглед, убеждение или 

помисъл), нито за „проайресис” (сиреч за избор).” А буквално следва да се изразяваме 

най-вече за отнасящите се към вярата неща. Значи в Христа не е имало избор. 

Следователно не е имало и свободно произволение, чието действие е изборът. 
19

 3. Освен това свободният избор се отнася „и към двете”. Само че волята на 

Христа е била определена за добро: понеже не е можела да съгрешава, както беше 

казано по-горе. Следователно в Христа не е имало свободно произволение. 

 Философът отбелязва, че изборът е 

„влечение към нещо, за което отнапред сме се посъветвали”. Само че Христос не се е 

съветвал: понеже не се съветваме за неща, в които сме сигурни; пък Христос е бил 

сигурен за всичко. Следователно в Христа не е имало избор. А значи и свободно 

произволение. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 7:15: „Той ще се храни с мляко и 

мед, докле се научи да отхвър ля ло шото и да избира доброто”: а това е действие на 

свободното произволение. Следователно в Христа е имало свободно произволение. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, в Христа са били налице 

две волеви действия: едно, чрез което волята му се е насочвала към нещо само по себе 

си желано и имащо смисъла на цел; и друго, чрез което волята му се е насочвала към 

нещо съотнесено с друго и имащо смисъла на водещо към въпросната цел. Но според 

Философа в трета книга на „Етика”20

                                                
17 Cf. Sent., III d.17 a.1; d.18 a.2 ad 5; C. Gent., IV 36. 

 разликата между избора и волята e тази, че волята 

в собствения смисъл на думата е за целта: а се избират водещите към целта средства. 

Така че простата воля е тъждествена на волята като природа: а изборът е тъждествен на 

волята като разум и представлява собственото действие на свободното произволение, 

18 De fide orth., III 14. 
19 Aristoteles, Ethic., III 2, 1112a15; Thomas Aquinas, lect.6. 
20 Ibid., III 2, 1111b26; Thomas Aquinas, lect.5. 
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както беше казано в първата част на това произведение. Ето защо, доколкото в Христа 

полагаме воля като разум, непременно трябва да положим в него и избора: а значи и 

свободното произволение, чието действие е изборът, както беше установено в първата 

част на това съчинение. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Дамаскин изключва 

избора от Христа тъкмо доколкото смята, че изборът предполага съмнение. Само че 

съмнението не е непременно необходимо, за да имаме избор: понеже и Богу е 

свойствено да избира, съгласно Посланието до ефесяните, 1:4: „Избра ни чрез Него 

преди да се свят създаде”: а Бог, разбира се, не изпитва ни най-малко съмнение. 

Съмнение при избора има, когато го извършва невежа природа. Същото следва да бъде 

казано и за другите споменати в онова авторитетно изказване неща. 

 На второто трябва да се отговори, че изборът предполага съвет: ала той следва 

от съвета едва след определено отсъждане; понеже след като се посъветваме, избираме 

онова, което решаваме да извършим, както е казано в трета книга на „Етика”.21

 На третото пък следва да се отвърне, че ако и волята на Христа да е 

определена за добро, тя все пак не е определена за едно или друго добро. Затова тъкмо 

Христос и избирал чрез утвърденото в благото свободно произволение, също както това 

правят и светците. 

 Затова, 

ако без да се съмняваме или допитваме, решим да направим нещо, това е достатъчно, за 

да го изберем. Така става ясно, че съмнението и допитването сами по себе си не са 

свързани с избора, а са свързани с него единствено, когато става дума за невежа 

природа. 

 

 

Раздел 5. Дали човешката воля в Христа е пожелавала нещо различно 

от онова, което Бог желае22

  

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че човешката воля в Христа не е 

пожелавала нещо различно от онова, което Бог желае. 

 1. Наистина, в Псалома, 39:9, от името на Христа е речено: „Желая да изпълня 

волята Ти, Боже Мой.” Но този, който желае да изпълни нечия воля, желае онова, което 
                                                
21 Ibid., III 3, 1113a9; Thomas Aquinas, lect.6. 
22 Cf. S. th., III q.21 a.4; Sent., III d.17 a.2; C. Gent., IV 36. 
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другият желае. Следователно, както изглежда, човешката воля на Христа не е 

пожелавала нищо различно от онова, което и самата му божествена воля. 

 2. Освен това душата Христова е притежавала най-съвършеното боголюбие, 

което надхвърля обхванатото чрез нашето знание, съгласно реченото в Посланието до 

ефесяните, 3:19: „Христовата любов, която превъзхожда всяко знание”. Но боголюбиво 

е човек да желае същото, което и Бог: поради което Философът казва в девета книга на 

„Етика”23

 3. Освен това Христос е бил истински съзерцател. Ала светците, които са 

съзерцатели в родината, не желаят нещо различно от онова, което желае Бог. В 

противен случай те не биха били блажени, тъй като не биха имали всичко желано, а 

според Августин в „За Троицата”

, че белег за приятелство е „да искаш и да избираш същото”. Следователно 

човешката воля в Христа не е пожелавала нещо различно от божествената. 

24

 

 „блажен е онзи, който има всичко пожелано и който 

не пожелава никое зло”. Следователно Христос не е пожелавал с човешката си воля 

нищо различно от онова, което е пожелавала божествената воля. 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „Срещу Максимин”25

 

: „С 

това, дето изрича: „Не както Аз искам, а както Ти”, Христос показва, че е искал нещо 

различно от Отца. А това е можел да стори единствено с човешко сърце: понеже е 

преобразувал слабостта ни не в божественото си, ами в човешкото преживяване.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, в Христа съобразно човешката му 

природа се полагат много воли: именно сетивна, която се нарича воля по причастност; 

както и разумна, която се схваща било като природа, било като разум. Ала по-горе 

беше казано, че по нечие разпореждане Синът Божи преди да претърпи страдание „е 

позволявал на плътта да върши и претърпява онова, което й е собствено присъщо”. По 

същия начин той е разрешавал и на всички душевни способности да вършат присъщото 

им. Очевидно е обаче, че сетивната воля естествено избягва сетивните болки и 

осакатяването на тялото. Волята като природа пък отхвърля противоестественото и 

само по себе си злото, като например смъртта и подобните ней. Ала понякога волята 

като разум може да го избере с оглед на целта: както при обикновения човек 

сетивността му и безусловно разглежданата воля отхвърля изгарянето, което обаче 

                                                
23 Aristoteles, Ethic., IX 4, 1166a7; Thomas Aquinas, lect.4. 
24 De Trinitate, XIII 5. 
25 Contra Maximinum, II 20. 
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волята като разум избира заради здравето като цел. Божия воля е било Христос да 

претърпи болка, страдание и смърт: не че те са били пожелани сами по себе си от Бога, 

ами това е било с оглед целта на човешкото спасение. Откъдето става ясно, че според 

сетивната си воля и според волята си като природа Христос е можел да пожелае нещо 

различно от това, което пожелал Бог. Но според волята си като разум винаги е желаел 

същото като Бог. Което проличава от реченото у Матея, 26:39: „Не както Аз искам, а 

както Ти.” Защото според разумната си воля е искал да изпълни божествената такава: 

макар, както сам казва, според другата си воля да е искал нещо различно. 

 

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

изпълни волята на Отца: но не според сетивната воля, чието движение не се 

разпростира чак до волята Божия; не и според волята, разглеждана като природа, която 

е насочена към безусловно взети обекти, а не към божествената воля. 

 На второто трябва да се отговори, че съгласуването на човешката воля с 

божествената става съобразно разума: по този начин се съгласуват и волите на 

приятелите, доколкото именно разумът схваща желаното в неговата съотнесеност с 

волята на приятеля. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос е бил едновременно 

съзерцател и пътник: доколкото именно чрез ума си се е наслаждавал Богу, ала е имал 

уязвима плът. Ето защо, от гледна точка на уязвимата му плът в него е можело да се 

случи нещо, което да бъде отхвърляно от природната му воля и също от сетивното му  

влечение. 

 

 

Раздел 6. Дали в Христа е имало противопоставеност на волите26

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа е имало 

противопоставеност на волите. 

 1. Наистина, противопоставеността на волите се определя от 

противопоставеността на обектите: също както противопоставеността на движенията се 

определя от противостоенето на границите, както се вижда от думите на Философа в 

                                                
26 Cf. Sent., III d.17 a.2; Compend. theol., 232. 
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пета книга на „Физика”.27 Но съобразно различните си воли Христос е желаел различни 

неща: според божествената си воля е желаел смъртта, която е избягвал според 

човешката си воля. Затова Атанасий заявява в книгата си против Аполинарий28

 2. Освен това в Посланието до галатяните, 5:17, е речено, че „плътта желае 

пр отивното  на дух а, а духът – противното на плътта”. Има, следователно, 

противостоене на волите, когато духът желае едно, а плътта друго. А така е било в 

Христа: защото чрез боголюбивата воля, дарена от Светия Дух на ума му, желаел 

страданието, съобразно реченото у Исая, 53:7: „Страдаше доброволно”; а по плът 

избягвал страданието. Следователно в него е имало противопоставеност на волите. 

: 

„Когато Христос казва: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не 

както Аз искам, а както Ти”, и: „Духът е бодър, а плътта немощна”, той дава израз на 

две воли: на човешката, която поради немощта на плътта избягва страданието; и на 

божествената, готова да го приеме.” Следователно в Христа е имало 

противопоставеност на волите. 

 3. Освен това у Лука, 22:44, е речено, че „понеже се намираше във вътрешна 

борба, молеше се по-усърдно”. Но вътрешната борба предполага някакво 

противоборство в душата, стремяща се към противоположни неща. Следователно, в 

Христа очевидно е имало противопоставеност на волите. 

 

 Противно на това е обаче постановлението на шестия събор29

 

: „Признаваме две 

природни воли: но не противостоящи си, както твърдят еретиците; ами в смисъл, че 

човешката воля на Христа не се противи, ами по-скоро охотно се подчинява на 

неговата божествена и всесилна воля.” 

 Отговарям с думите, че противостоене има тогава, когато 

противоположностите са в едно и съобразно едно и също. Ако са съобразно различни 

неща и са налични в различни такива, това не е достатъчно, за да говорим за 

противопоставяне или пък за противоречие: например когато човек има красива и 

здрава ръка, но не и такъв крак. 

 Така че, за да има противопоставеност на волите в дадено нещо се иска най-

напред различието между тях да е спрямо едно и също. Защото ако една е волята за 

                                                
27 Aristoteles, Phys., V 5, 229a25; Thomas Aquinas, lect.8. 
28 De Incarnatione contra Arianos, 21. 
29 Cf. Conc. Constaninopolit. III, act.18. 
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случването на нещо съгласно общо основание, а другата е за случването му съгласно 

частно такова, изобщо няма никакво противопоставяне на волите. Например, ако 

кралят иска разбойникът да бъде обесен за благото на държавата, негов родственик 

поради частната си привързаност към него иска той да не бъде обесен, не е налице 

противопоставяне на волите: освен ако волята на частното благо не се разпростре 

дотам, че да иска да възпрепятствува общественото благо, за да запази частното; 

понеже в такъв случай противостоенето на волите би било по отношение на едно и 

също нещо. 

 На второ място за противопоставеността на волите се иска тя да е в една и съща 

воля. Понеже ако човек пожелава едно съгласно разумното си влечение, а друго – 

съгласно сетивното си такова, тук няма противопоставеност: освен ако сетивното 

влечение не е толкова силно, че да промени или поне забави разумното; защото в такъв 

случай до разумното влечение ще достигне нещо от противоположното движение на 

сетивното. 

 Ето защо трябва да се каже, че макар природната и сетивна воля в Христа да е 

пожелала нещо различно от онова, което е пожелала божествената и разумна негова 

воля, там не е имало противопоставеност на волите. На първо място, защото нито 

природната, нито сетивната му воля е оспорила основанието, поради което 

божествената и разумната човешка воля в Христа е пожелала страданието. Понеже 

безусловната воля в Христа е желаела спасението на човешкия род: и то го е пожелала 

не с оглед на нещо друго. А движението на сетивността не е било в състояние да се 

разпростре дотам. 

 На второ място, защото нито божествената, нито разумната воля в Христа е била 

възпрепятствувана или забавена чрез природната воля или сетивното влечение. А също 

обратно, божествената или разумната воля в Христа не е избягвала или забавяла 

движението на естествената човешка воля и сетивното движение в Христа. Защото на 

Христа е било угодно и според божествената, и според разумната му воля, щото 

природната и сетивната му воля да се задвижва съобразно собственото си естество. 

 Откъдето става ясно, че в Христа не е имало противопоставеност или 

противостоене на волите. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че това, дето в Христа 

някаква човешка воля е пожелала нещо различно от божествената, се дължи на 
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последната, по чието благоразположение човешката природа в Христа извършва 

собствени движения, както пояснява Дамаскин.30

 На второто трябва да се отговори, че в нас плътското въжделение 

възпрепятствува или забавя духовното: нещо, което в Христа не е ставало. Затова в 

Христа, за разлика от нас, не е имало противостоене на плътта спрямо духа. 

  

 На третото пък следва да се отвърне, че вътрешната борба в Христа не се е 

водела в разумната част на душата, откъдето вследствие различните разумни основания 

следва препирнята между волите: както когато човек на основание на едно нещо желае 

едно, а на основание на друго – друго. Това се случва поради слабостта на разума, 

който не е в състояние да отсъди, кое е безусловно по-доброто. В Христа обаче не е 

било така: понеже чрез разума си той е отсъдил безусловно, че по-доброто е чрез 

страданието му да бъде изпълнена божествената воля за спасението на човешкия род. 

Вътрешната борба в Христа е била в сетивната част, в която именно се е зародил 

страхът от неизбежното злощастие, както отбелязва Дамаскин в трета книга.31

 

   

                                                
30 De fide orth., III 14. 19. 
31 Ibid., III 18. 23. – cf. ibid., II 15.  
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