
Тома от Аквино 
ХХХІ. За материята, от която е било заченато тялото на Спасителя 

1 

 

http://philosophymedieval.org/  

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЪПРОС.  
ЗА МАТЕРИЯТА, ОТ КОЯТО Е БИЛО ЗАЧЕНАТО ТЯЛОТО НА 

СПАСИТЕЛЯ 
 

 Следва да разгледаме самото зачатие на Спасителя. Най-напред материята, от 

която е заченато тялото му; сетне оня, от когото то е заченато; най-сетне начина и реда 

на зачеването. 

 По отношение на първото се пита за осем неща: 

 Първо, дали плътта Христова произлиза от Адама. 

 Второ, дали произлиза от Давид. 

 Трето, за генеалогията на Христа, приведена в Евангелията. 

 Четвърто, дали Христос е подобавало да бъде роден от жена. 

 Пето, дали тялото му било оформено от най-чистата кръв на Девата. 

 Шесто, дали плътта Христова е била означена по някакъв начин у древните отци. 

 Седмо, дали според отците плътта Христова била подвластна на греха. 

 Осмо, дали е платила десятък в лоното Авраамово. 

 

 

Раздел 1. Дали плътта Христова произлиза от Адама1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че плътта Христова не произлиза от Адама. 

 1. Наистина, в Първото послание до коринтяните, 15:47, апостолът казва: 

„Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето.” Но първият човек 

е Адам: а вторият е Христос. Следователно Христос не е от Адама, ами има различен от 

него произход. 

 2. Освен това зачатието на Христа трябвало да е във висша степен чудесно. А 

по-голямо чудо е извайването на човешкото тяло от земната кал, нежели оформянето 

му от човешката материя, извлечена от Адама. Излиза, следователно, че не е 

подобавало Христос да приеме плътта си от Адама. Значи не е бивало да бъде оформен 

от произлизащата от Адам веществена маса на човешкия род, ами от някаква друга 

материя. 

                                                 
1 In Is., XI; Compend. theol., 217. 
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 3. Освен това „грехът влезе в света чрез един човек”, именно чрез Адама, понеже 

в него съгрешават с първородния грях всички люде, както е казано в Посланието до 

римляните, 5:12. Ала в случай, че Христовото тяло произлиза от Адама, то и сам 

Христос трябва да е съгрешил някога с първородния грях в Адама. И значи той е 

носител на първородния грях. Само че това не подхожда на чистотата му. Следователно 

Христовото тяло не е оформена от взетата от Адама материя. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до евреите, 2:16: 

„Не от Ангели приема естеството”, има се предвид Божият Син, „а от потомството 

Авраамово приема.” А семето Авраамово е взето от Адама. Следователно тялото 

Христово е оформено от материя, взета от Адама. 

 

 Отговарям с думите, че Христос е приел човешката природа, за да я очисти от 

развалата. Ала човешката природа имала нужда от пречистване тъкмо защото е била 

заразена и повредена изначално като произлизаща от Адама. Затова именно и е 

подобавало да приеме плът, произхождаща от Адама, та по този начин да бъде 

излекувана самата природа. 

 

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

Христос, идва от небето не що се отнася до телесната му материя, ами с оглед на 

формиращата тялото му сила; или пък с оглед на неговата божественост. По материята 

си обаче тялото на Христа е било земно, също както и това на Адам. 

 На второто трябва да се отговори, че, както беше отбелязано по-горе, тайната 

на Христовото въплъщение е чудесна не като предназначена да укрепи вярата, ами като 

основно положение на самата вяра. Ето защо в тайната на въплъщението не се пита кое 

е по-чудесно, както това става при чудесата, извършвани  за укрепване на вярата: ами 

се пита кое повече подхожда на божествената премъдрост и кое повече подпомага за 

човешкото спасение, сиреч какво се изисква за свързаните със самата вяра неща. Или 

пък може да се каже, че при тайната на въплъщението се обръща внимание не само на 

чудесното зачеване от материя, ами по-скоро на начина на зачеването и раждането: 

понеже именно Девата заченала и родила Бог. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, тялото 

Христово е било в Адама съобразно телесната си субстанция, понеже именно самата 

телесна материя на Христовото тяло произлязла от Адама: не обаче и съобразно 
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семенното си основание, понеже не е зачената от мъжко семе. Затова тя не приела 

първородния грях, за разлика от останалите люде, които произлезли от Адама 

посредством мъжкото семе. 

 

 

Раздел 2. Дали Христос е приел плът от Давидовото семе2

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда Христос да не е приел плът от 

Давидовото семе. 

 1. Наистина, когато Матей извежда генеалогията на Христа, той я докарва до 

Иосиф. Само че Иосиф не е бил баща на Христа, както показахме по-горе. 

Следователно, както изглежда, Христос не произхожда от Давидовия род. 

 2. Освен това Аарон бил от Левиевото племе, както се вижда от Изход, 6:16 сл. А 

Мария, Христовата майка, е наречена „сродница” на Елисавета, дъщерята Ааронова, 

както е казано у Лука, 1:5 сл. Та тъй като Давид бил от племето на Иуда, както 

проличава от Матея, 1:3 сл., то очевидно Христос не произлиза от Давидовото семе. 

 3. Освен това у Иеремия, 22:30, за Иехония е речено: „Запишете тоя човек като 

лишен от деца: защото вече никой от племето му не ще седи на Давидовия престол.” 

Ала за Христа у Исая, 9:7, е речено: „Ще седне върху престола на Давида.” Значи 

Христос не е бил от семето на Иехония. Следователно не е и от рода Давидов: понеже 

Матей, 1:6 сл., прокарва редицата на ражданията от Давид през Иехония. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до римляните, 1:3: „Роден е по 

плът от Давидово семе.” 

 

 Отговарям с думите, че Христос, както изрично е казано у Матея, 1:1, е син на 

двама древни бащи, Авраам и Давид. Това е така поради много причини. Първо, защото 

тям Христос е бил изрично обещан. Наистина, в книгата Битие, 22:18, на Авраама е 

речено: „Ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи”: което апостолът 

пояснява като отнасящо се за Христа, отбелязвайки в Посланието до галатяните, 3:16: 

„Обещанията бидоха дадени на Авраама и на семето му. Не е казано: „и на семената”, 

като за мнозина, а като за едного: „и на семето ти”, което е Христос.” На Давида пък в 

                                                 
2 Cf. In Heb., VII lect.3. 
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Псалома, 131:11, е речено: „От плода на твоята утроба ще поставя на престола ти.” 

Затова и иудеите, срещайки Христа с почести като цар, викали според Матея, 21:9: 

„Осана Сину Давидову.” 

 Второ, защото Христос предстояло да стане цар, пророк и свещенослужител. А 

Авраам бил свещенослужител: което проличава от думите, с които Господ се обърнал 

към него в Битие, 15:9: „Вземи ми тригодишна телица”, и т.н. Бил и пророк, съгласно 

реченото пак в Битие, 20:7: „Той е пророк, ще се помоли за тебе.” Давид на свой ред 

бил цар и пророк. 

 Трето, защото с Авраама започва обрязването (Бит., 17:10): а при Давид най-

силно се проявява Божият избор, съгласно реченото в Първа книга Царства, 13:14: 

„Господ ще Си намери мъж по сърцето Си.” Ето защо Христос изрично е назован син 

на двамата, за да бъде показано, че той е дошъл за спасението на обрязаните и на 

избраните сред езичниците. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че то идва от манихея 

Фауст, който искал да докаже, че Христос не е син Давидов, понеже не бил заченат от 

Иосиф, до когото Матей довежда родословната линия. На това Августин отвръща в 

двадесет и трета книга на „Против Фауст”3, че „щом все същият евангелист заявява, 

дето Иосиф е мъж на Мария, дето Христовата майка била дева и дето Христос е от 

Давидово семе, то не остава нищо друго, освен да вярваме, че Мария е била сродена с 

Давид и че не напразно е назована съпруга на Иосиф, именно поради съединеността на 

душите, макар и да не са се сношили по плът; както и че редът в родословието е 

доведен до Иосиф заради мъжкото достойнство. Така, следователно, ние вярваме, че 

Мария е била сродница на Давид: понеже се доверяваме на Писанието, което твърди и 

двете неща – и че Христос е от Давидово семе по плът, и че неговата майка Мария не се 

е сношавала с мъж, ами била дева.” Понеже по думите на Иероним в коментара му 

върху Матея4

 На второто трябва да се отговори, че на това възражение Григорий от Назианс

 „Иосиф и Мария били от едно племе: поради което и законът го 

задължавал да я приеме като близка сродница. Затова и били записани във Витлеем, 

като произлизащи от едно коляно.” 
5

                                                 
3 Contra Faustum, XXIII 8 sq. 

 

отговаря с пояснението, щото по върховно нареждане царският род се сродява със 

4 In Mt., I. 
5 Carmina, I 1 18. – Cf. Beda Venerabilis, In Lc. (1:36). 
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свещеническото племе, та Христос, който е цар и свещеник, да бъде роден по плът и от 

двете. Затова и Аарон, който бил първият свещенослужител според закона, взел от 

племето на Иуда съпругата си Елисавета, дъщерята на Аминадав (Изх., 6:23). Така 

именно е можело да стане, щото бащата на Елисавета да има съпруга от Давидовото 

коляно, поради което и Присноблажената Дева Мария, която била от последното, да 

бъде роднина на Елисавета. Или по-скоро обратното, бащата на Присноблажената Дева, 

бидейки от Давидовото коляно, да има съпруга от това на Аарон. Или пък, най-сетне – 

както отбелязва Августин на споменатото място в „Против Фауст” – дори ако Иоаким, 

бащата на Мария, да бил от Аароново коляно (както твърдял еретикът Фауст, 

позовавайки се на някакви апокрифни писания), то пак трябва да се вярва, че майка му 

или пък съпругата му била от рода на Давид: така че пак е редно да се съгласим, щото 

Мария  по някакъв начин е произхождала от Давида. 

 На третото пък следва да се отвърне, че според Амвросий в коментара му 

върху Лука6

 

 пророческото авторитетно изказване „не оспорва, дето от семето на 

Иехония ще се роди поколение. Поради което и Христос е тъкмо от неговото семе. А 

това, дето Христос се възцарил, също не противоречи на пророчеството: защото той не 

приел светски царски почести, ами сам заявил: „Царството ми не е от този свят.” 

 

Раздел 3. Дали генеалогията на Христа е по подобаващ начин 

изведена от евангелистите7

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че евангелистите не са извели по 

подобаващ начин генеалогията на Христа. 

 1. Наистина, у Исая, 53:8, е речено: „Рода Му кой ще обясни?” Следователно за 

Христовото раждане не бива да се разказва. 

 2. Освен това не е възможно един човек да има двама бащи. А Матей, 1:16, 

твърди, че „Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария”: пък според Лука, 3:23, Иосиф бил 

син на Илия. Следователно евангелистите пишат несъвместими помежду си неща. 

 3. Освен това те се различават един от друг в писанията си. В началото на 

книгата си Матей, започвайки от Авраам и стигайки до Иосиф, изброява четиридесет и 

две поколения. На свой ред Лука построява генеалогията след кръщението на Христа, 
                                                 
6 In Lc., III. 
7 Cf. In Mt., I. 
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начевайки от него самия и проследявайки я чак до Бога, като споменава седемдесет и 

седем поколения, включително първото и последното. Така те очевидно описват 

генеалогията на Христа по неподходящ начин. 

 4. Освен това в Четвърта книга Царства, 8:24, е казано, че Иорам родил Охозия; 

той бил наследен от сина си Иоас; той пък на свой ред от сина си Амазий; а след него 

царувал синът му Азарий, нарече Озия, наследен от сина си Иоатам. Матей обаче 

твърди, че „Иорам роди Озия”. Той, следователно, не представя добре генеалогията на 

Христа, пропускайки трима царе по средата. 

 5. Освен това всички описани в генеалогията на Христа са имали бащи и майки, 

а мнозина и братя от тях. Матей обаче, представяйки въпросната генеалогия, споменава 

само три майки, именно Тамар, Рут и Уриевата жена. Братя пък споменава само на 

Иуда и Иехония; и също Фарес и Зара. Лука пък не казва и дума за тях. Излиза, 

следователно, че евангелистите са описали неподобаващо генеалогията на Христа. 

 

 Противно на това е обаче авторитетът на Писанието. 

 

 Отговарям с думите, че според Второто послание до Тимотея, 3:16, „всичкото 

Писание е свещено и боговдъхновено”. А което е боговдъхновено, е най-добре 

наредено, съгласно реченото в Посланието до римляните, 13:1: „Каквито власти има, те 

са от Бога наредени.” Така че генеалогията на Христа е описана от евангелистите в 

подобаващия ред. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че – както пояснява 

Иероним в коментара си върху Матея8

 На второто трябва да се отвърне, че на това възражение, приведено от Юлиан 

Отстъпник

 - Исай говори за раждането на Христовата 

божественост. А Матей разказва за раждането на Христос с оглед на човешката му 

природа: не като обяснява начина на въплъщаване, понеже това е неизказуемо; ами 

като изброява отците, от които Христос произхожда по плът. 

9, различни писатели отговарят по различен начин. Според едни, както 

споменава Григорий от Назианс10

                                                 
8 In Mt., I. 

, двамата евангелисти говорят за едни и същи лица, 

ала наричайки ги с различни имена, все едно всяко лице е двуименно. Само че това не 

9 Ibidem. 
10 Cf. Augustinus, Quaest. evang., II 5.  
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може да е вярно: защото Матей споменава един син Давидов, именно Соломон, а Лука 

друг, именно Натан, които според историята във Втора книга Царства, 4:14, очевидно 

са братя. Според други Матей предава истинската генеалогия на Иисус, а Лука – 

предполагаемата, начевайки така: „Беше, както мислеха, син Иосифов”. Понеже някои 

иудеи смятали, че поради греховете на иудейските царе Христос се е родил от Давид не 

през царете, ами през другото му коляно на частните люде. Други пък настояват, че 

Матей изброява плътските отци, а Лука – духовните, сиреч праведните мъже, наречени 

отци поради сходството по достойнство. В книгата „Въпроси към Новия и Вехтия 

Завет”11 се отговаря, че не бива да смятаме, щото Лука е нарекъл Иосиф син на Илия: 

ами Илия и Иосиф произлезли по времето на Христа по различен начин от Давида. 

Поради което е речено, че Христос бил смятан за син на Иосиф, но че бил син Илиев: 

което ще рече, на същото основание, на което бил наричан Син Иосифов, Христос 

може да бъде наречен и син Илиев, а също и син на всички потомци от Давидово 

коляно; както и апостолът го нарича в Посланието до римляните, 9:5: „От тях”, сиреч 

от  иудеите, „е и Христос по плът.” На споменатото място във „Въпросите към 

Евангелията” Августин посочва три решения, заявявайки: „Има три причини, на една 

или друга от които се опира евангелистът. Или единият споменава бащата на Иосиф, от 

когото той бил роден; а другият посочва дядото по майчина линия или друг далечен 

негов предшественик. Или единият бил естественият баща на Иосиф, а другият – 

неговият осиновител. Или пък, какъвто бил иудейският обичай, когато някой умирал 

бездетен, негов близък вземал съпругата му, а роденият от него син се признавал за 

чедо на мъртвия родственик”: което също е някакъв вид законно осиновяване, както 

отбелязва самият Августин във втора книга на „За съгласието между евангелистите”.12 

Последната причина изглежда най-вероятна: нея посочва Иероним на споменатото 

място от коментара му върху Матея; а и Евсевий Кесарийски потвърждава същото в 

своята „Църковна история”, преведена от историографа Юлий Африкански.13

                                                 
11 Cf. Ambrosiaster, Quaest. Nov. et Vet. Test., I 56. 

 Те 

именно казват, че Матан и Мелхи в различно време създали синове от една и съща 

съпруга на име Еста. Понеже Матан, който произлизал от Соломоновия род, пръв я взел 

за жена и, оставяйки един син на име Иаков, умрял; след смъртта му, понеже законът 

не забранява на вдовицата да се омъжи повторно, Мелхи, който водел рода си от Натан 

и който бил от същото племе, но не и от същия род, взел за съпруга останалата сама 

12 Cf. Retract., II 7. 
13 Ecclesiastica Historia, I 7. – cf. Iulius Africanus, Ep. ad Aristidem (PG 10, 57).  
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жена и от нея добил син на име Илия; така Иаков и Илия станали утробни братя от 

различни бащи. Единият от тях, именно Иаков, след смъртта на бездетния си брат Илия 

взел, както повелявал законът, съпругата му и родил Иосиф, негов син по природа, но 

по законово разписание син на Илия. Затова Матей казва: „Иаков роди Иосифа”: а 

Лука, който описва законовата генеалогия, не споменава някой да е родил някого. И 

макар Дамаскин14

 На третото следва да се отговори, че според Августин в „За съгласието между 

евангелистите”

 да настоява, че Присноблажената Дева Мария била свързана с Иосиф 

по произход, доколкото баща му се наричал Илия, пък тя произхождала от Мелхи: все 

пак трябва да вярваме, че в някакъв смисъл тя произлиза и от Соломоновия род чрез 

онези бащи, които изброява Матей, когато разказва за генеалогията на Христа по плът; 

още повече, че на споменатото място Амвросий нарича Христа произлязъл „от семе 

Иехониево”. 

15

                                                 
14 De fide orth., IV 14. 

 „Матей възнамерявал да представи царственото лице в Христа, а Лука 

– свещеническото. Поради което в генеалогията на първия е обозначено приемането на 

нашите грехове от Господа Иисуса Христа”: доколкото именно по плът той станал 

„подобен на плътта на греха” (Рим., 8:3). „А в генеалогията на Лука е обозначено 

очистването ни от греховете”, което става чрез жертвоприношението на Христа. 

„Поради което Матей описва генеалогията в низходящ, а Лука – във възходящ ред.” 

Пак поради същото „Матей низхожда от Давид през Соломон, в чиято майка Давид 

съгрешил: Лука, напротив, възхожда към Давид през Натан, чрез който пророк Бог 

опростил прегрешението му”. И пак поради това „Матей, който искал да покаже Христа 

низхождащ към нашата смъртност, в началото на евангелието си споменава по 

низходящ ред ражданията от Авраама до Иосифа, та и чак до Христа. Лука пък предава 

генеалогията, тръгвайки не от самото начало, ами от кръщението на Христа, при това 

не по низходящ, ами по възходящ ред: обозначавайки по-скоро свещенослужителя, 

който трябвало да опрости греховете и за когото свидетелствува Иоан, казвайки: „Ето 

този, който ще отнеме греха на света.” И при това възхождане той подминава Авраама 

и стига до Бога, с когото, пречистени и опростени, ще се възсъединим. С основание той 

проследява и линията на осиновяването: понеже чрез осиновение ставаме синове 

Божии; а чрез плътско раждане Божият Син е станал Син Човечески. Той показва и 

достатъчно ясно, че за него Иосиф е син Илиев не защото е роден от последния, ами 

защото бил осиновен от него, щом и самия Адам нарича син Божи, доколкото е 

15 De consensu evang., II 4. 
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създаден от Бога.” Числото четиридесет пък се отнася към настоящия ни живот: поради 

четирите части на света, в който протича смъртният ни живот под управление на 

Христа. Четиридесет е четири пъти по десет: а самата десетица е съставена от сбора на 

първите четири числа. Десетицата може да бъде отнесена и към десетте Божи заповеди; 

а четиридесетицата – към настоящия живот; или пък към четирите евангелия, чрез 

които Христос царува в нас. Затова „Матей, представяйки царственото лице на Христа, 

изброява четиридесетима, без да включва себе си”. Това обаче е така единствено ако в 

края на втората четиринадесетица и в началото на третата става дума за един и същ 

Иехония: както, прочее, смята Августин. Той заявява, че това станало, за да бъде 

обозначено на примера на Иехония „изтичането към чужди народи по времето на 

Вавилонския плен: което трябвало да предизвести прехождането на Христа от 

обрязването към краекожието”.16

 На четвъртото трябва да се отговори, че, както отбелязва Иероним в 

коментара си върху Матея, 1:8, „понеже цар Иорам се сношил с пренечестивата 

Иезавел, до третото поколение споменът за него угаснал, та да не бъде той причислен 

към светите предшественици на Рождеството”. Така, както пише Хризостом

 В коментара си към това място Иероним пък твърди, 

че е имало двама Иоакима, сиреч Иехонии, баща и син: споменати и двамата в 

генеалогията на Христа, за да бъде показана ясно разликата в поколенията, групирани 

от евангелиста в три четиринадесетици. Което прави общо четиридесет и две лица. 

Това число подобава и на светата Църква. Защото то се образува от умножението на 

шестицата, обозначаваща трудовете в този живот, по седмицата, обозначаваща покоя на 

бъдещия живот: понеже шест по седем прави четиридесет и две. Самата 

четиринадесетица пък, която е сборът от десет плюс четири, може да има същото 

значение, каквото беше приписано и на четиридесетицата, получаваща се от 

умножението на същите числа. А използуваното от Лука в неговата генеалогия на 

Христа число обозначава всеобщността на греха. „Защото числото десет е това на 

праведността, показващо себе си в десетте Божи заповеди. А грехът е престъпване на 

закона. А престъпва десетицата числото единадесет.” Седмицата пък обозначава 

всеобщността: понеже „цялото време протича в ритъма на седемте дни”. Седем по 

единадесет е седемдесет и седем. Така че по този начин се обозначава всеобщността на 

греховете, заличени от Христа. 

17

                                                 
16 Т.е. обръщането му от иудеите към езичниците. 

, „колкото 

голям бил благословът върху Иеху, задето отмъстил на Ахав и Иезавел, толкова голямо 

17 Cf. Op. imperf. in Mt., 1:8.  
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било и проклятието над дома на Иорам чрез нечестивата дъщеря на Ахав и Иезавел, 

така че до четвъртото поколение синовете му били изключени от числото на царете, 

както четем в Изход, 20:5: „За греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата.” 

Трябва, прочее, да се отбележи, че грешници са били и други царе, включени в 

генеалогията на Христа: само че тяхната неблагочестивост не е била непрекъсната. 

Защото, както е казано във „Въпроси върху Новия и Вехтия Завет”18, „Соломон е 

причислен към царството за заслугите на баща си, Ровоам – за заслугите на Аса, сина 

на сина му Авия. А у онези тримата19

 На петото пък следва да се отвърне, че, както твърди Иероним в коментара си 

върху първа глава на Матея, „в генеалогията на Спасителя не е спомената никоя свята 

жена, а само такива, които Писанието укорява, та да може онзи, който е дошъл заради 

грешниците, бидейки роден от грешници, да изтрие всички грехове”. Затова се 

споменава Тамар, укорявана заради съвъкуплението с брата си; Рахав, която била 

държанка; Рут, която била чужденка; Витсавия, съпругата на Урия, която била 

прелюбодейка. Те, прочее, не са споменати поименно, ами като съпруги на мъжа си: 

било поради прегрешението му, доколкото той знаел за прелюбодейството и 

човекоубийството, било поради това, че с упоменаването на мъжа се припомня грехът 

Давидов. И тъй като Лука иска да обозначи Христа като очистител на греховете, не 

споменава въпросните жени. А братята на Иуда споменава, за да покаже, че те 

принадлежат към Божия народ: при все че Исмаил, братът на Исаак, и Исав, братът на 

Иаков, били отделени от народа Божи, поради което и не са упоменати сред 

предшествениците на Христа. А също и за да изключи възгордяването за 

благородството: понеже мнозина от братята на Иуда били родени от слугини, но всички 

заедно били патриарси и племенни князе. Фарес и Зара пък са споменати заедно, 

понеже, както отбелязва Амвросий в коментара си върху Лука

 нечестивостта била непрекъсната.” 

20

 

, „чрез тях се описват 

двата начина на живот на народите: според закона”, обозначен чрез Зара; „и според 

вярата”, обозначен чрез Фарес. А братята на Иехония споменава, понеже всички те, за 

разлика от другите царе, царували в различно време. Или пък понеже те пребивавали 

еднакво в нечестивост и злощастие. 

 

                                                 
18 Ambrosiaster, op. cit., I 85. 
19 Охозий, Иоас и Амазий. 
20 In Lc., III. 
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Раздел 4. Дали материята на Христовото тяло е трябвало да бъде 

приета от жена21

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че материята на Христовото 

тяло не е трябвало да бъде приета от жена. 

 1. Наистина, мъжкият пол е по-благороден от женския. Във висша степен обаче е 

било редно Христос да приеме съвършеното в човешката природа. Следователно, както 

изглежда, той е трябвало да придобие плът не от жена, ами от мъж: както Ева била 

оформена от реброто на мъжа (Бит., 2:21). 

 2. Освен това заченатият от жена бива затворен в женската утроба. Но Богу, 

който според Иеремия, 23:24, „изпълня небе и земя”, не подобава да бъде затворен в 

тясната женска утроба. Оказва се, следователно, че той не е трябвало да бъде заченат от 

жена. 

 3. Освен това заченатите от жена претърпяват нещо нечисто: както е речено у 

Иова, 25:4: „И как може човек да бъде прав пред Бога, и как да бъде чист роденият от 

жена?” Само че в Христа не бива да има никаква нечистота: понеже той е „премъдрост 

Божия” (1. Кор., 1:24), а за нея в Премъдрост Соломонова, 7:25, е речено, че „нищо 

осквернено не ще влезе в нея”.  Излиза, следователно, че той не е трябвало да придобие 

плът от жена. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до галатяните, 4:4: „Бог 

изпрати Своя Син, Който се роди от жена.” 

 

 Отговарям с думите, че макар Божият Син да е можел да приеме човешката 

природа от която и да пожелае материя, най-много е подобавало да придобие плът от 

жена. Първо, за да бъде по този начин облагородена цялата човешка природа. Поради 

което Августин заявява в „Осемдесет и три въпроса”22

                                                 
21 Cf. Sent., III d.12 q.3 a.2; Compend. theol., 221. 

: „Човешкото освобождение 

трябвало да се прояви и в двата пола. Значи, доколкото трябвало да е мъж, а този е по-

благородният пол, освобождението на женския пол е подобавало да стане явно от 

обстоятелството, че въпросния мъж е роден от жена.” 

22 83 quaest., qu.11. 
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 Второ, понеже по този начин се потвърждава истината на въплъщението. Поради 

което Амвросий казва в „За въплъщението”23: „Тук ще откриеш много естествени, 

както и много свръхестествени обстоятелства. По природната си направа той е бил в 

утробата” на женското тяло; „само дето свръхестестено е, че дева заченала и дева 

родила: та да повярваш, че Бог е онзи, който обновил природата; и човек е, който 

естествено бил роден от човек.” И Августин допълва в писмото си до Волусиан24

 Трето, понеже така се изпълва цялото разнообразие на човешкото раждане. 

Наистина, първият човек е създаден от земна пръст, без мъж и жена; Ева е създадена от 

мъжа без жена; а останалите люде се раждат от мъж и жена. Четвъртото, което е 

собствено присъщо на Христа, е да бъде роден от жена без мъж. 

: „Ако 

всемогъщият Бог сътвореше човека, оформен някъде другаде, а не в майчината утроба, 

и ако го изправеше изведнъж пред очите на людете, не би ли утвърдил той погрешното 

мнение и не би ли попречил на вярата ни, че е станал истински човек; и също не би ли 

отрекъл, той, който всичко е сторил чудесно, онова, което е сторил от милосърдие? 

Сега обаче между Бога и човека се е появил посредник, който, съединявайки в 

единството на лицето си двете природи, въздига обичайното чрез необичайното и 

смекчава необичайното чрез обичайното.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че мъжкият пол е по-

благороден от женския: поради което и той приел човешката природа в мъжки пол. За 

да не бъде обаче пренебрегнат женският пол, редно било да получи плътта си от жена. 

Затова Августин25

 На второто трябва да се отговори, че Августин

 казва: „Не презирайте себе си, мъже: Божият Син е бил мъж. Не 

презирайте себе си, жени: Божият Син е роден от жена.” 
26 възразява на Фауст, който 

прибягвал до този аргумент, по следния начин: „Католическата вяра, според която 

Христос, Божият Син, е роден по плът от дева, в никакъв случай не заключва същия 

този Син Божи в женската утроба така, че той вече да не е извън нея, да е престанал да 

се разпорежда с небето и земята, да е отстъпил от Отца. Само че вие, манихеите, които 

не сте в състояние да си представите в сърцето друго, освен телесни неща, изобщо не 

можете да схванете това.” А в писмото до Волусиан27

                                                 
23 De incarnatione, 6. 

 заявява: „На людете е присъщо 

24 Ep. CXXXVII 3. 
25 De agone christiano, 11. 
26 Contra Faustum, XXIII 10. 
27 Ep. CXXXVII 2. 
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да мислят единствено изхождайки от телата, никое от които не може да бъде навсякъде 

цялото, понеже телата по необходимост са разпръснати в безбройните свои части на 

различни места. Но природата на душата е съвършено различна от тази на тялото. 

Колко по-различна трябва да е природата на Бога, Създателя на душата и тялото? Той е 

способен да бъде навсякъде целият и да не се съдържа в никое място; да прихожда, без 

да отхожда оттам, където е бил; да тръгва, без да напуска мястото, от което е дошъл.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че в зачеването на мъж от жена няма 

нищо нечисто, доколкото това е Божие дело: поради което в Деяния на апостолите, 

10:15, е речено: „Което Бог е очистил, ти не считай за нечисто”, сиреч нечестиво. 

Някаква нечестивост има там, но тя идва от греха, доколкото някой бива заченат в 

сладострастие при сношението на мъжа и жената. Само че при Христа не е било така: 

както беше показано по-горе. Впрочем, дори да е имало там някаква нечестивост, това 

не би осквернило Словото Божие, което по никой начин не е променливо. Затова 

именно Августин заявява в „Срещу петте ереси”28

 

: „Бог, Създателят на човека, казва: 

Какво те смущава в рождението ми? Не съм заченат от сладострастна жадност. Сам 

създадох майка си, която ме роди. Ако слънчевият лъч е в състояние да изсуши 

мръсните отходни места, той няма как да бъде осквернен от тях: по-скоро сиянието на 

вечната светлина ще пречисти всичко озарено от него, а самото то няма как да се 

омърси.” 

 

Раздел 5. Дали плътта Христова е била зачената от най-чистата 

кръв на Девата29

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че плътта Христова не е била 

зачената от най-чистата кръв на Девата. 

 1. Наистина, в химна за Благовещение се казва, че Бог „пожела Словото му да 

приеме плът от Дева”. Само че плътта е нещо различно от кръвта. Следователно тялото 

Христово не е получено от кръвта на Девата. 

 2. Освен това, както жената е създадена по чудо от мъжа, така тялото на Христа 

е оформено по чудесен начин от Девата. Ала за жената не казваме, че е оформена от 

кръвта на мъжа, ами тя е по-скоро от плътта и костите му: съгласно реченото в Битие, 
                                                 
28 Cf. Ps.-Augustinus, Contra quinque hereses, 5. 
29 Cf. Sent., III d.3 q.5 a.1. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХХІ. За материята, от която е било заченато тялото на Спасителя 

14 

 

http://philosophymedieval.org/  

2:23: „Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми.” Следователно, както 

изглежда, и Христовото тяло не би трябвало да е оформено от кръвта на Девата, ами от 

плътта и костите й. 

 3. Освен това тялото Христово е било от същия вид като телата на останалите 

човеци. А телата на другите люде се оформят не от най-чистата кръв, ами от семето и 

менструалната кръв. Излиза, следователно, че и тялото на Христа не е било заченато от 

най-чистата кръв на Девата. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга30

 

, че „Божият Син 

сам създал за себе си от непорочната и пречиста кръв на Девата плът, одушевена от 

разумната душа”. 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, при зачеването на Христа 

естествено е, дето бил роден от жена, ала свръхестествено – дето бил роден от девица. 

Естествената направа обаче е такава, щото при раждането на живото същество жената 

да играе ролята на материя, а откъм страна на мъжа да е действуващото начало: както 

доказва Философът в „За раждането на живите същества”.31 Но жена, която зачева от 

мъж, не е девица. Ето защо свръхестественото при раждането на Христа е, дето 

действуващо начало при въпросното раждане била свръхестествената божествена сила: 

а естествено в случая е, дето материята, от която било заченато тялото му, е от същия 

вид като материята, чрез която останалите жени допринасят за зачеването на детето. Но 

такава материя според Философа в същото съчинение32

 

 е кръвта на жената, само че не 

коя да е, ами по-интензивно отделяната вследствие детеродната сила на майката, та да 

бъде пригодна за зачеване материя. Ето защо тялото на Христа било заченато тъкмо от 

такава материя. 

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

Присноблажената Дева е имала същата природа като останалите жени, от същата 

природа би следвало да са нейните плът и кости. Ала плътта и костите при другите 

жени са действителни части на тялото, които съставят неговата цялост: поради което те 

няма как да бъдат отстранени, без да се разруши или обезсили тялото. А Христос е 

                                                 
30 De fide orth., III 2. 
31 De generat. animal., I 2, 716a5; II 1, 738b20; IV 1, 765b10. 
32 Ibid., I 19, 727b31. 
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дошъл, за да поправи развалата и, следователно, не би трябвало да разрушава или 

приумалява цялостта на майка си. Затова тялото му е трябвало да бъде оформено не от 

плътта или костите на Девата, а от кръвта й, която все още не е в действителност част, 

ами е само възможност, както е казано пак в същото съчинение.33

 На второто трябва да се отговори, че – както беше отбелязано в първата част 

на това произведение – Адам, който бил създаден като някакво начало на човешката 

природа, имал в тялото си някаква плът и кости, които не се отнасяли до личната му 

цялост, ами били в него единствено в качеството му на начало на човешката природа. 

От нещо такова била оформена жената, без да бъде навредено на мъжа. В тялото на 

Девата обаче не е имало нищо такова, от което да бъде оформено тялото на Христа, 

като при това не бъде разрушено тялото на майката. 

  Затова се казва, че е 

приел плът от Девата, в смисъл, че материята на тялото не била в действителност 

плътта, ами такава била кръвта, която е плът във възможност. 

 На третото пък следва да се отвърне, че семето на жената не е пригодно за 

раждане, ами представлява нещо несъвършено в рода на семето, което не е станало 

съвършено и пълноценно семе поради несъвършенството на женската сила. Ето защо 

такова семе не е материя, която с необходимост се изисква за зачатието: както 

отбелязва Философът на същото място. Затова и такова не е имало при зачеването на 

Христа: още повече, че макар да е несъвършено в рода на семето, то се освобождава 

при някакво похотливо въжделение, също както това на мъжа; а при онова девичо 

зачатие не е можело да има никакво похотливо въжделение. Поради това и Дамаскин 

отбелязва на споменатото място, че Христовото тяло не е заченато от семе. Що се 

отнася до менструалната кръв, от която жените се освобождават ежемесечно, в нея е 

налице някаква естествена нечистота от развала: такива, прочее, са и другите 

излишества, от които природата няма нужда, ами ги изхвърля. Само че плодът не се 

оформя от подобна менструална кръв, в която има развала и която посрамва природата: 

ами това е някакво пречистване на онази чиста кръв, която бива всмукана и подготвена 

за зачеването и която е, така да се каже, по-чиста и по-съвършена от всяка друга. При 

зачеването на другите люде е налице нечистотата на сладострастието: понеже в 

сношението между мъжа и жената въпросната кръв бива увлечена към приспособеното 

за раждане място. Само че при зачеването на Христа не е имало нищо такова: понеже 

тази кръв била отпратена към утробата на Девата и оформена в плод чрез действието на 

                                                 
33 Ibidem. – cf. De part. animal., III 5, 668a24. 
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Светия Дух. Затова именно твърдим, че Христовото тяло е оформено от най-

непорочната и пречиста кръв. 

 

 

Раздел 6. Дали тялото на Христа е било в някакво отношение 

обозначено в Адама и в останалите отци34

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовото тяло е било в 

някакъв смисъл обозначено в Адама и в останалите отци. 

 1. Наистина, в десета книга на коментара си върху Битие35

 2. Освен това в Посланието до римляните, 1:3, е речено, че Христос е „роден по 

плът от Давидово семе”. Само че Давидовото семе е нещо обозначено в него. 

Следователно Христос е бил обозначен в някакво отношение в Давид: а на същото 

основание – и в останалите отци. 

 Августин казва, че 

плътта Христова е била в Адам и Авраам „като плътска субстанция”. Само че плътската 

субстанция е нещо обозначено. Следователно плътта на Христа е била в Адама и в 

останалите отци като нещо обозначено. 

 3. Освен това Христос има сродство с човешкия род, доколкото от него е 

придобил плът. Но ако неговата плът не е била в някакво отношение обозначена в 

Адама, тя не би била сродна с човешкия род, който произлиза от Адама: ами по-скоро 

би била сродна с други неща, от които е получена материята на плътта му. Оказва се, 

следователно, че плътта на Христа е била обозначена в някакво отношение в Адама и в 

останалите отци. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на споменатото място, а 

именно, че по който начин Христос е бил в Адам и Авраам, по същия начин там са 

били и останалите люде; но не и обратното. Но другите люде не са били в Адам и 

Авраам според някаква обозначена материя, ами единствено по произход: както беше 

установено в първата част на това съчинение. Следователно и Христос не е бил в Адам 

и Авраам съобразно нещо обозначено, и на същото основание не е бил и в останалите 

отци. 

 
                                                 
34 Cf. Sent., III d.3 q.4 a.2. 
35 De Gen. ad litt., X 20. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, материя на Христовото 

тяло не са плътта и костите на Присноблажената Дева, нито нещо, което в 

действителност е част от тялото й, ами кръвта, която е във възможност плът. Но онова, 

което Присноблажената Дева приела от родителите си, е в действителност част от 

тялото на Присноблажената Дева. Поради което онова, което тя е приела от родителите 

си, не е материя за тялото на Христа. Ето защо трябва да се каже, че Христовото тяло 

не е било в Адама и в останалите отци съобразно нещо обозначено, именно така, че 

част от тялото на Адам или на някого другиго да може да бъде сигурно обозначено и да 

се каже, че от тази именно материя ще бъде оформено тялото на Христа: ами то е било 

там по произход, както и плътта на останалите човеци. Понеже тялото на Христа е 

отнесено към Адама и другите отци посредством тялото на майка му. Поради което 

тялото Христово в никакъв случай не е било в отците по някакъв друг, различен от 

тялото на майката начин, а последното не е било в тях според обозначена материя: 

както е и при телата на останалите люде, съгласно казаното в първата част на 

настоящото произведение. 

 

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

Христос бил в Адама „като плътска субстанция”,  това не бива да се разбира в смисъл, 

че Христовото тяло било в Адам някаква плътска субстанция: ами че плътската 

субстанция на Христовото тяло, сиреч материята, която приел от Девата, е било в 

Адама като в действуващо, не обаче и като в материално начало; понеже благодарение 

детеродната способност на Адама и на неговите наследници чак до Присноблажената 

Дева станало така, щото въпросната материя била подготвена по този начин за зачеване 

на тялото Христово. Тази материя обаче не е била оформена в тялото на Христа чрез 

силата на произлязлото от Адама семе. Затова за Христа е речено, че първоначално е 

бил в Адама като плътска субстанция: а не като семенно основание. 

 На второто трябва да се отговори, че макар тялото на Христа да не е било в 

Адама и в останалите отци като семенно основание, в Адама и в останалите отци като 

семенно основание е било тялото на Присноблажената Дева, заченато от мъжко семе. 

Ето защо, поради посредничеството на Присноблажената Дева, за Христа се казва, че 

по плът и по произход е от семе Давидово. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос има сродство с човешкия род 

поради сходството му по вид. Сходството по вид обаче е не с оглед на отдалечената, 

ами с оглед на близката материя, а също и с оглед на действуващото начало, което 
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поражда нещо сходно на себе си по вид. Така сродството на Христа с човешкия род се 

съхранява в достатъчна степен благодарение на това, че Христовото тяло е оформено от 

кръвта на Девата, произхождаща от Адама и от останалите отци. За това сродство не е 

от значение, откъде е взета материята на въпросната кръв: също както това няма 

значение при раждането на другите люде, както беше казано в първата част на това 

съчинение. 

 

 

Раздел 7. Дали плътта Христова е била заразена с грях у древните 

отци36

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че плътта Христова не е била 

заразена с грях у древните отци. 

 1. Наистина, в Премъдрост Соломонова, 7:25, е речено, че в божествената 

мъдрост „нищо осквернено не ще влезе”. Ала Христос е „Божия премъдрост”, както е 

казано в Първото послание до коринтяните, 1:24. Следователно плътта Христова 

никога не е била осквернена от греха. 

 2. Освен това Дамаскин заявява в трета книга37

 3. Освен това Августин отбелязва на споменатото място от десета книга на 

„Буквално тълкуване на книгата битие”, че „човешката природа винаги е имала заедно 

с раната си и лек за раната”. А заразеното не може да е лек за раната, ами по-скоро 

самото то се нуждае от лек. Следователно винаги в човешката природа е имало нещо 

незаразено, от което след това било оформено тялото на Христа. 

, че Христос „приел първите 

свойства на нашата природа”. Само че в първоначалното си състояние човешката плът 

не е била заразена от греха. Следователно Христовата плът не е била заразена нито в 

Адама, нито в останалите отци. 

 

 Противно на това е обаче, дето тялото на Христа се отнася към Адам и 

останалите отци именно посредством тялото на Присноблажената Дева, от която приел 

плът. Но тялото на Присноблажената Дева било заченато изцяло в първородния грях, 

както беше казано по-горе; така че, бидейки в отците, то е носело вината за този грях. 

Следователно плътта на Христа, доколкото е била в отците, е носела вината за греха. 
                                                 
36 Cf. S. th., III q.31 a.8 ad 2; Sent., III d.3 q.4 a.1; In Is., XI; In Io., III lect.5. 
37 De fide orth., III 2. 11. 
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 Отговарям с думите, че когато твърдим, щото Христос или плътта му е била в 

Адама и в останалите отци, ние сравняваме него или неговата плът с Адам и другите 

отци. Очевидно е, обаче, че една е била направата на отците, а друга – на Христа: 

понеже отците били подвластни на греха, докато Христос бил изцяло чист от грях. При 

това сравнение се случва да грешим по два начина. Първо, като приписваме на Христа 

или на плътта му направа като тази на отците: например като твърдим, че Христос е 

съгрешил в Адама, понеже е бил в него. Което не е вярно: тъй като е бил в него не по 

начин, та Адамовият грях да бъде отнесен към Христа; защото грехът  не прехожда от 

него според закона на похотливото въжделение или като семенно основание, както 

беше казано по-горе. 

 От друга страна се случва да сгрешим, когато приписваме направата на Христа 

или на плътта му  на онова, което било действително налично у отците: така че, щом 

Христовата плът, налична в Христа, не е носела вина за никое прегрешение, то в Адам 

и останалите отци е имало телесна част, върху която не е тежал грях и от която 

впоследствие е било оформено Христовото тяло; каквото е мнението на някои люде.38

 

 

Което не може да бъде. На първо място, понеже плътта Христова не е била като 

означена в Адама и в останалите отци, та да може да се отличи от останалата му плът 

като нещо чисто – от нещо нечисто: както вече беше отбелязано по-горе. На второ 

място, понеже човешката плът се заразява от това, дето е зачената от похотливо 

въжделение, така че, щом цялата плът на даден човек се зачева от въжделение, тя 

цялата бива осквернена от греха. Ето защо трябва да се признае, че цялата плът на 

древните отци е носела вината за греха и в нея не е имало нищо чисто от грях, от което 

по-сетне да бъде оформено тялото на Христа. 

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

подвластната на греха плът на човешкия род, ами такава, която е чиста от всяка 

греховна зараза. Затова в Божията премъдрост не ще влезе нищо осквернено. 

 На второто трябва да се отговори, че Христос е приел първите свойства на 

природата ни с оглед сходството в направата: понеже приел незаразена от греха плът, 

каквато е била плътта на човека преди грехопадението. Това обаче не бива да се мисли 

                                                 
38 Cf. Hugo de S. Victore, De sacramentis, I 1, 5. 
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като продължаваща чистота: в смисъл, че онази плът на чистия човек се запазва 

незасегната от греха чак до оформянето на Христовото тяло. 

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

имало действително рана, сиреч заразеност с първородния грях. А лек там не е имало в 

действителност, ами само по силата на произхода, доколкото именно плътта Христова 

трябвало да бъде изведена от въпросните отци. 

 

 

Раздел 8. Дали Христос е плащал десятък в лоното Авраамово39

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос е плащал десятък в 

лоното Авраамово. 

 1. Наистина, в Посланието до евреите, 7:9 сл., апостолът казва, че Левий, 

правнукът на Авраам, „даде десятък чрез Авраама”, понеже, когато платил десятък на 

Мелхиседек, „беше още в чреслата на баща си”. По същия начин Христос бил в лоното 

Авраамово, когато последният платил десятък. Следователно самият Христос е плащал 

десятък в Авраама. 

 2. Освен това Христос е от семе Авраамово по плътта, която приел от майка си. 

Но майка му плащала десятък в Авраама. Значи, на същото основание, това е правил и 

Христос. 

 3. Освен това „в Авраама е плащало десятък онова, което имало нужда от 

лечение”, както споменава Августин на посоченото място в десета книга на „Буквално 

тълкуване на книгата Битие”. От лечение обаче има нужда всяка носеща вина за греха 

плът. Та щом плътта Христова носела вина за греха, както беше казано, то очевидно тя 

е плащала десятък в Авраама. 

 4. Освен това тук очевидно по никой начин не се унизява достойнството на 

Христа. Понеже няма пречка бащата на някой първосвещеник да плаща десятък на 

някакъв свещенослужител, пък синът, като първосвещеник, да стои по-горе от простия 

свещенослужител. Следователно, макар да казваме, че Христос плащал десятък, когато 

Авраам давал десятък на Мелхиседек, това съвсем не означава, че Христос не стои по-

горе от Мелхиседек. 

 

                                                 
39 Cf. Sent., III d.3 q.4 a.3; IV d.1 q.2 a.2; In Heb., VII lect.2. 
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 Противно на това е обаче казаното от Августин пак на същото място, а именно, 

че „там”, сиреч в Авраама, „Христос не е плащал десятък: понеже плътта му е извлякла 

оттам не изгарящата рана, ами материята на лекарството”. 

 

 Отговарям с думите, че съгласно замисъла на апостола трябва да се каже, щото 

Христос не е плащал десятък в лоното Авраамово. Понеже апостолът доказва, че 

свещеничеството според чина Мелхиседеков е по-горестоящо от това според левитския 

чин, тъй като Авраам давал десятък на Мелхиседек още докато Левий, с който е 

свързано законовото свещеничество, бил в неговото лоно. Но ако Христос би плащал 

десятък в Авраама, свещеничеството му не би било според чина Мелхиседеков, ами би 

стояло по-долу от него. Ето защо трябва да се каже, че Христос, за разлика от Левий, не 

е давал десятък в лоното на Авраама. 

 Защото онзи, който дава десятък, задържа за себе си девет, а десетото 

предоставя другиму, тъй като десет е знак за съвършенство, доколкото в някакъв 

смисъл е границата на числата, които вървят от едно до десет; така че онзи, който дава 

десятък, признава собственото си несъвършенство и приписва съвършенството 

другиму. А несъвършенството на човешкия род се дължи на грехопадението: което пък 

предполага съвършенството на оногова, който лекува греха. Греха обаче лекува 

единствен Христос: понеже той е „Агнецът, Кой взима върху Си греха на света”, както 

е речено у Иоана, 1:29; а неговия праобраз носел Мелхиседек, както потвърждава 

апостолът в Посланието до евреите, 7:1 сл. Та чрез това, дето давал десятък на 

Мелхиседек, Авраам показал отнапред, че той самият, който бил заченат в грях, както и 

онези, които произлезли от него и поради същото основание приели първородния грях, 

имат нужда да бъдат излекувани от Христа. А Исаак, Иаков и Левий, пък и всички 

останали, били в Адама така, щото да произлизат от него не само съобразно телесната 

субстанция, ами и съобразно семенното основание, откъдето приели и първородния 

грях. Затова и всички те плащали десятък в Авраама, сиреч представяли себе си 

отнапред като нуждаещи се от лечението, което е чрез Христа. Единствен Христос бил 

в Авраама така, щото да произхожда от него не съобразно семенното основание, ами 

само по телесна субстанция. Затова той бил в Авраама не като нуждаещ се от лечение: 

ами по-скоро като лек за раната. Поради което и не давал десятък в лоното Авраамово. 

 

 Оттук става ясен отговорът на първото възражение. 
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 На второто трябва да се отговори, че доколкото била зачената в първородния 

грях, Присноблажената Дева била в Авраама като нуждаеща се от лечение. Затова 

давала там десятък, като произлизаща от него съобразно семенното основание. А с 

тялото Христово нещата не стоят така, както беше казано. 

 На третото трябва да се отговори, че за Христовата плът се говори като за 

обременена с греха в древните отци съобразно качеството, което е имала в онези, които 

са плащали десятък. Не обаче и съобразно качеството, което има като действително 

налична в Христа, който не давал десятък. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че левитското свещеничество се 

предавало по плътски произход. Поради което то било налице не по-малко в Авраам, 

нежели в Левий. Ето защо чрез това, дето Авраам давал десятък на Мелхиседек, като на 

по-горестоящ от него, е показано, че свещеничеството на Мелхиседек, което е 

предизображение на Христа, стои по-горе от левитското. Само че Христовото 

свещеничество следва не от плътския произход, ами от духовната благодат. И затова 

може да е така, щото бащата да е давал десятък на някакъв свещенослужител като на 

по-горен от него, и при все това синът му, ако е първосвещеник, да стои по-горе от 

въпросния свещенослужител, не по плътски произход, ами по духовната благодат, 

която има от Христа. 
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