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ТРИДЕСЕТ И ВТОРИ ВЪПРОС. 
ЗА ДЕЙСТВУВАЩОТО НАЧАЛО ПРИ ЗАЧЕВАНЕТО НА ХРИСТА 
 

 След горното време е да се спрем на действуващото начало при зачеването на 

Христа. 

 В тази връзка се задават четири въпроса: 

 Първо, дали Светият Дух е бил действуващото начало за зачеването на Христа. 

 Второ, дали може да се каже, че Христос е заченат от Светия Дух. 

 Трето, дали може да се каже, че Светият Дух е баща на Христа по плът. 

 Четвърто, дали Присноблажената Дева е участвувала действено при зачеването 

на Христа. 

 

 

Раздел 1. Дали осъществяването на Христовото зачатие трябва да 

бъде приписано на Светия Дух1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че осъществяването на Христовото зачатие не бива да 

се приписва на Светия Дух. 

 1. Наистина, според Августин в първа книга на „За Троицата”2

 2. Освен това апостолът заявява в Посланието до галатяните, 4:4: „Когато се 

изпълни времето, Бог изпрати Своя Син, Който се роди от жена”: което според 

тълкуването на Августин в четвърта книга на „За Троицата”

 „неделими са 

делата на Троицата, както неделима е същността й”. Но осъществяването на 

Христовото зачатие е божествено дело. Следователно, както изглежда, то трябва да 

бъде приписано не повече на Светия Дух, нежели на Отца или Сина. 

3

 3. Освен това в Притчи Соломонови, 9:1, е речено: „Премъдростта си съгради 

дом.” А премъдрост Божия е самият Христос: съгласно реченото в Първото послание 

 ще рече, че го е пратил 

именно като роден от жена. Само че пращането на Сина се приписва най-вече на Отца: 

както беше установено в първата част на това съчинение. Следователно и зачеването, 

благодарение на което е роден от жена, следва да се припише преди всичко на Отца. 

                                                 
1 Cf. Sent., I d.11 a.1 ad 4; III d.1 q.2 a.2 ad 6; d.2 q.2 a.2; d.4 q.1 a.1; In Mt., I; C. Gent., IV 46; In Heb., VII 
lect.2; Compend. theol., 219. 
2 De Тrinitate, I 45. – cf. ibid., IV 21; Enchirid., 38. 
3 De Trinitate, IV 19. 
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до коринтяните, 1:24: „Христос е Божия сила и Божия премъдрост.” А дом на тази 

премъдрост е тялото Христово: което е наречено и негов храм, съгласно думите у 

Иоана, 2:21: „Той обаче говореше за храма на тялото Си.” Значи излиза, че 

осъществяването на зачатието на Христовото тяло следва да се припише най-вече на 

Сина. Следователно не на Светия Дух. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 1:35: „Дух Светий ще слезе върху 

ти”, и т.н. 

 

 Отговарям с думите, че зачатието на тялото Христово е извършено от цялата 

Троица: ала при все това се приписва на Светия Дух, и то поради три причини. Първо, 

защото това съответствува на причината за въплъщението, разглеждана откъм Бога. 

Наистина, Светият Дух е любовта между Отца и Сина: както беше установено в 

първата част на това произведение. А от най-голяма Божия любов е станало тъй, щото 

Божият Син е придобил плът в женската утроба: поради което у Иоана, 3:16, е речено: 

„Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син.” 

 Второ, защото това съответствува на причината за въплъщението откъм 

приетата природа. Понеже по този начин се проумява, че човешката природа е приета 

от Божия Син в единството на личността не поради някакви заслуги, ами единствено по 

благодат: а благодатта се приписва тъкмо на Светия Дух, съгласно реченото в Първото 

послание до коринтяните, 12:4: „Има различни дарби, ала Духът е един и същ.” Поради 

което Августин отбелязва в „Енхиридион”4

 Трето, защото това съответствува на крайната цел на въплъщението. Наистина, 

крайната цел на въплъщението е заченатият човек да е свят и да е Божи Син. А както 

едното, така и другото се приписва на Светия Дух. Понеже чрез него човеците стават 

Божи синове: съгласно реченото в Посланието до галатяните, 4:6: „Понеже вие сте 

синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, сиреч 

Отче!” Пак той е и „Дух на освещението”, както е речено в Посланието до римляните, 

: „Този начин, по който Христос е роден от 

Светия Дух, ни внушава благодатта Божия, по силата на която човек без каквито и да 

било предварителни заслуги, в самото начало на природата си, когато започнал да 

съществува, се свързал със Словото Божие в такова личностно единство, че самият той 

да е Божи Син.” 

                                                 
4 Enchirid., 40. 
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1:4. Та както другите се освещават духовно чрез Светия Дух, за да станат осиновени 

чада Божии, така Христос е заченат в святост чрез Светия Дух, та да е Божи Син по 

природа. Затова според глосата, казаното на същото място в Посланието до римляните: 

„Открил се за Син Божий чрез силата”, става ясно чрез думите, които непосредствено 

следват: „по духа на освещението”, сиреч „доколкото е заченат от Светия Дух”. И 

самият ангел, който прогласил отнапред: „Дух Светий ще слезе върху ти”, завършва 

така: „Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий” (Лука, 

1:35). 

 

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

общо за цялата Троица, ала в различно отношение се приписва на отделните лица. На 

Отца се приписва раждането (auctoritas) на лицето на Сина, който чрез въпросното 

зачатие приел човешката природа; на Сина се приписва самото приемане на плътта; а 

на Светия Дух се приписва оформянето на приетото от Сина тяло. Защото Светият Дух 

е Дух на Сина: съгласно реченото в Посланието до галатяните, 4:6: „Бог изпрати Духа 

на Своя Син.” Но както силата на душа, която е в семето, чрез заключения в семето дух 

оформя при раждането тялото на другите човеци; така силата Божия, която е самият 

Син, съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 1:24: „Христос е Божия 

сила”, чрез Светия Дух е оформила тялото, което приела. Това потвърждават и словата 

на ангела, че „Дух Светий ще слезе върху ти”, сякаш за да подготви и оформи 

материята на Христовото тяло, „и силата на Всевишния”, сиреч Христос, „ще те осени”, 

„сиреч човешкото тяло в теб ще приеме нетелесната божествена светлина, понеже 

сянката се оформя от светлината и тялото”, както отбелязва Григорий в осемнадесета 

книга на „Поучения”.5

 На второто трябва да се отговори, че изпращането се отнася към приемащото 

лице, пратено от Отца; а зачеването се отнася към приетото тяло, което бива оформено 

чрез действие на Светия Дух. Ето защо, макар пращането и зачеването да са 

тъждествени по носителя си, те са различни по понятие и затова пращането се приписва 

на Отца, а осъществяването на зачатието – на Светия Дух: приемането на плът пък се 

приписва на Сина. 

 А под Всевишния се разбира Отец, чиято сила е Синът. 

                                                 
5 Gregorius Magnus papa, Moral., XVIII 20. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че по думите на Августин6

 

 „този въпрос 

може да бъде мислен по два начина. На първо място, дом на Христа е Църквата, която 

съградил с кръвта си. Сетне негов дом може да бъде наречено и тялото му: както то е  

наречено и негов храм. А стореното от Светия Дух е сторено от Божия Син, поради 

единството им по природа и воля.” 

 

Раздел 2. Дали Христос трябва да бъде смятан за заченат от Светия 

Дух7

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не бива да бъде смятан 

за заченат от Светия Дух. 

 1. Наистина, по повод на реченото в Посланието до римляните, 11:36: „из Него, 

чрез Него и у Него”, глосата на Августин пояснява: „Забележете, че е казано не „от 

Него”, ами „из Него”. Наистина, из него (ex ipso) са земята и небето: понеже ги е 

създал. Те обаче не са от него (de ipso): понеже не са от субстанцията му.” Ала Светият 

Дух не е оформил тялото Христово от субстанцията си. Следователно Христос не бива 

да бъде смятан за заченат от Светия Дух. 

 2. Освен това действуващото начало, от което бива заченато дадено нещо, е като 

семето при раждането. Но Светият Дух не се отнася като семе при зачеването на 

Христа. Защото Иероним заявява в „Изложение на католическата вяра”8

 3. Освен това едно нещо бива оформено от две единствено ако те бъдат смесени. 

А тялото на Христа е оформено от Дева Мария. Та ако се каже, че Христос е заченат от 

Светия Дух, ще излезе, че е имало някакво смесване на Светия Дух и предоставената от 

Девата материя: което е очевидно невярно. Следователно Христос не бива да бъде 

смятан за заченат от Светия Дух. 

: „Противно на 

мнението на някои нечестивци, ние не твърдим, че Светият Дух е служил за семе: ами 

казваме, че той действувал, сиреч оформил Христовото тяло с могъществото и силата 

на Създателя.” Следователно не бива да се настоява, че Христос е заченат от Светия 

Дух. 

 

                                                 
6 Cf. Ambrosiaster, Quaest. Vet. et Nov. Test., 52.  
7 Cf. Sent., III d.4 q.1 a.1; In Mt., I. 
8 Cf. Pellagius, Libellus fidei (PL 45, 1716). 
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 Противно на това е обаче реченото у Матея, 1:18: „Преди още да бяха се те 

събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.” 

 

 Отговарям с думите, че зачеването се отнася не единствено до тялото на 

Христа, ами и до самия Христос с оглед на тялото му. А Светият Дух се отнася по два 

начина към Христа. Спрямо самия Син Божи, за когото се казва, че е заченат, се отнася 

съсубстанциално: спрямо тялото му пък се отнася като действена причина. Предлогът 

„от” обозначава и двете отношения: както когато говорим за даден човек, че е от баща 

си. Затова подобава да кажем, че Христос е заченат от Светия Дух, при това така, щото 

действеността на Светия Дух бива отнесена към приетото тяло, а съсубстанциалността 

– към приемащото лице. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че понеже тялото на 

Христа не е съсубстанциално на Светия Дух, то не може да бъде собствено сметнато за 

заченато от (de) Светия Дух, ами е по-скоро из (ex) него: съгласно думите на Амвросий 

в „За Светия Дух”9

 На второто трябва да се отговори, че по този въпрос Иероним се отличава от 

други учители, според които Светият Дух е играл ролята на семе при зачатието. Така в 

коментара си върху Матея

: „Онова, което е из нещо, е или из субстанцията, или из 

могъществото му: из субстанцията например е Синът, който е от Отца; из 

могъществото Божие са всички неща, а по същия начин е имала и плода в утробата си 

Мария из Светия Дух.” 

10  Хризостом отбелязва: „Когато единородният Божи Син 

трябвало да влезе в Девата, Светият Дух го преварил: та, бидейки преварен от Светия 

Дух, Христос да се роди свят по тяло, доколкото божествеността е послужила за семе.” 

И Дамаскин заявява в трета книга11

                                                 
9 De Spiritu Sancto, II 5. 

: „Божията премъдрост и сила я закриляли под 

формата на божествено семе.” Това противоречие обаче е лесно за обяснение. 

Доколкото под семе се подразбира действуващата сила, Хризостом и Дамаскин 

оприличават на семе Светия Дух или обаче Сина, който е „силата на Всевишния” 

(Лука, 1:35). Доколкото пък под семе се подразбира телесна субстанция, която се 

преобразува при зачатието, Иероним отрича Светият Дух да е играл ролята на семе. 

10 Op. imperf. in Mt., hom.1. 
11 De fide orth., III 2. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че, както отбелязва Августин на 

споменатото място в „Енхиридион”, не в един и същ смисъл за Христа се казва, че е 

заченат и роден от Светия Дух и от Дева Мария: понеже от Дева Мария е роден по 

материя, а от Светия Дух – по действие. Поради което и тук няма никакво смесване. 

 

 

Раздел 3. Дали Светият Дух трябва да бъде наричан баща на Христа 

съобразно човековостта на последния12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Светият Дух трябва да бъде 

наричан баща на Христа съобразно човековостта на последния. 

 1. Наистина, в „За раждането на живите същества”13

 2. Освен това, както чрез Светия Дух биват оформени умовете на останалите 

светци, така чрез него бива оформено и тялото Христово. Но тъкмо поради това 

оформяне останалите светци биват наричани синове на цялата Троица: а следователно 

и на Светия Дух. Оказва се, значи, че Христос трябва да бъде наречен син на Светия 

Дух, доколкото тялото му е оформено от последния. 

 Философът казва, че „при 

раждането бащата представлява действуващото начало, а майката предоставя 

материята”. А Присноблажената Дева е наречена майка на Христа поради 

предоставената от нея материя при зачеването му. Следователно, както изглежда, и 

Светият Дух би могъл да бъде наречен негов баща, доколкото бил действуващото 

начало при зачеването му. 

 3. Освен това Бог е наречен наш Отец, понеже ни е създал: съгласно реченото 

във Второзаконие, 32:6: „Не е ли Той твой Отец, Който те усвои, създаде те и те 

уреди?” А, както беше казано, Светият Дух е създал тялото на Христа. Следователно 

той трябва да бъде наречен баща на Христа с оглед на оформеното от него тяло. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин на същото място в 

„Енхиридион”: „Христос е роден от Светия Дух не като негов син: а от Дева Мария е 

роден като неин син.” 

 

                                                 
12 Cf. Sent., III d.4 q.1 a.2; In Mt., I; C. Gent., IV 47; Compend. theol., 223. 
13 Aristoteles, De generat. animal., I 2, 716a5; I 20, 729a9; II 4, 738b20. 
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 Отговарям с думите, че названията бащинство, майчинство и синовство се 

отнасят към раждането, при това не кое да е, а собствено раждането на дарените с 

живот, сиреч живите същества. Защото не наричаме родения огън син на раждащия го 

такъв, освен само метафорично: ами подобно именуване срещаме единствено при 

живите същества, които се раждат по по-съвършен начин. При все това не всяко родено 

живо същество получава названието на синовството: ами единствено онова, което се 

ражда като подобно на раждащото го. Ето защо, както отбелязва Августин14

 Трябва да отбележим обаче, че изказаното за някого в съвършен смисъл не бива 

да се изказва за него в несъвършен такъв: така например Сократ, който бива естествено 

наричан човек в собствения смисъл на думата „човек”, никога не бива наричан човек по 

начина, по който човек наричаме портрета на човека, при все че той може би се 

уподобява на друг човек. Но Христос е Син Божи съгласно съвършения смисъл на 

синовството. Ето защо, макар съобразно човешката си природа да е сътворен и 

оправдан, той не бива да бъде наречен Син Божи нито с оглед на сътвореността, нито с 

оглед на оправдаността си: ами именно с оглед на вечната си роденост, съобразно която 

е Син единствено на Отца. Затова Христос в никакъв случай не бива да бъде наричан 

син на Светия Дух: нито пък на цялата Троица. 

, не 

наричаме син човешки косъма, който се ражда от човека; нито наричаме раждащия се 

човек син на семето: понеже косъмът не е подобен на човека, както и човекът, който се 

ражда, е подобен не на семето, ами на раждащия го човек. И ако сходството е 

съвършено, то съвършено ще е и синовството, както в сферата на божественото, така и 

в тази на човешкото. Ако, напротив, сходството е несъвършено, несъвършено е и 

синовството. В човека обаче е налице някакво несъвършено сходство с Бога, и 

доколкото той е сътворен по образ Божи, и доколкото е сътворен по благодатно 

подобие с него. Ето защо и в двата смисъла човек може да бъде наречен син Божи: и 

доколкото е сътворен по негово подобие, и доколкото е уподобен нему по благодат.  

 

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

Дева Мария, която предоставила материята за сходството по вид. Затова той е наречен 

неин Син. Като човек обаче Христос е заченат от Светия Дух като от действуващо 

начало, ала не с оглед сходството по вид, както човекът се ражда от баща си. Затова 

Христос не се смята за Син на Светия Дух. 

                                                 
14 Enchirid., 39. 
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 На второто трябва да се отговори, че людете, които биват оформени духовно 

от Светия Дух, не могат да бъдат наречени синове Божии в съвършения смисъл на 

синовството. Затова те са наречени такива в несъвършения смисъл на синовството, 

което е според сходството по благодат, а последната е от цялата Троица. При Христа 

обаче нещата стоят по друг начин, както беше казано. 

 Същото трябва да бъде отвърнато и на третото възражение. 

 

 

Раздел 4. Дали Присноблажената Дева е участвувала действено при 

зачеването на Христовото тяло15

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Присноблажената Дева е 

участвувала действено при зачеването на Христовото тяло. 

 1. Наистина, на споменатото място в трета книга Дамаскин заявява, че „Светият 

Дух низходил над Девата, пречиствайки я и придавайки й способността да приеме, а и 

да роди Словото Божие”. Само че страдателната способност за раждане тя е имала по 

природа: както и всяка жена. Следователно той й е дал действената способност за 

раждане. Така че тя е участвувала действено при зачеването на Христа. 

  2. Освен това всички сили на растителната душа са действени: както отбелязва 

Коментаторът във втора книга на „За душата”.16

 3. Освен това при зачеването на детето жената предоставя материята, от която 

естествено се оформя неговото тяло. Но природата е вътрешното начало на 

движението. Оказва се, следователно, че в самата материя, предоставена от 

Присноблажената Дева за зачеването на Христа, е имало някакво действуващо начало. 

 А способността за раждане, както у 

мъжа, така и у жената, се отнася към растителната душа. Следователно както мъжът, 

така и жената участвуват действено при зачеването на детето. 

 

 Противно на това е обаче, дето действуващо начало при раждането се нарича 

семенното основание. Ала по думите на Августин в десета книга на „Буквално 

тълкуване на книгата Битие”17

                                                 
15 Cf. S. th., III q.33 a.4 ad 2; Sent., III d.3 q.2 a.1. 

 Христовото тяло „е прието от Девата единствено в 

телесната материя, чрез божественото основание за зачеването и оформянето му: а не 

16 Averroes, In De anima, II comm..33. 
17 De Gen. ad litt., X 20. 
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по някакво човешко семенно основание”. Следователно Присноблажената Дева не е 

участвувала действено при зачеването на тялото Христово. 

 

 Отговарям с думите, че според някои18 Присноблажената Дева донякъде е 

участвувала действено при зачеването на Христа, при това както с естествена, така и 

със свръхестествена сила. С естествена, защото според тях във всяка естествена 

материя е налице някакво действуващо начало. В противен случай, смятат те, не би 

имало естествено преобразуване. Само че те се заблуждават. Понеже преобразуването 

бива наречено естествено поради вътрешното начало, и то не само действуващото, ами 

и страдателното: понеже в осма книга на „Физика”19 Философът заявява, че при 

тежките и леките неща е налице страдателно начало на естественото движение, а не 

действуващо такова. При това не е възможно материята да участвува в оформянето си: 

понеже тя не съществува в действителност. Не е възможно и нещо да задвижва самото 

себе си, освен ако не се раздели на две части, едната от които да е движеща, а другата – 

движена: което става единствено при одушевените същества, както е доказано в осма 

книга на „Физика”.20

 Със свръхестествена сила пък участвува, твърдят същите люде, понеже от 

майката се иска да предостави не само материята, каквато е менструалната кръв; ами и 

семе, което, смесено с мъжкото, има действена сила при раждането. И тъй като 

Присноблажената Дева не е отделила никакво семе, поради непокътнатата й 

девственост, Светият Дух, казват те, по свръхестествен начин й е предоставил 

действена сила при зачеването на Христовото тяло, каквато сила останалите майки 

имат благодарение отделеното от тях семе. Само че това не може да е така. Понеже 

щом „всяка вещ е заради собственото си действие”, както е казано във втора книга на 

„За небето”

 

21

                                                 
18 Cf. Alexander Halensis, S. th., III q.8 m.1 qu.3; Bonaventura, Sent., III d.4 a.3 q.1. 

; природата не би различавала при раждането мъжкия от женския пол, ако 

действието на мъжа не беше различно от това на жената. При раждането обаче се 

различават действията на действуващото и страдателното начало. Поради което остава 

цялата действена сила да е от страната на мъжа, а страданието да е от страната на 

жената. Поради това в растенията, където двете сили са смесени, няма отлика между 

мъжко и женско. 

19 Aristoteles, Phys., VIII 4, 255b30; Thomas Aquinas, lect.8. 
20 Ibid., VIII 4, 255a4; Thomas Aquinas, lect.7. 
21 Id., De caelo, II 3, 286a8; Thomas Aquinas, lect.4. 
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 Та тъй като Присноблажената Дева трябвало да е не баща на Христа, ами майка, 

тя не е приела действената способност при зачеването на Христа: понеже иначе тя или 

би участвувала действено, от което би следвало, че е баща на Христа; или не би 

участвувала, както настояват някои, но тогава излиза, че действената способност й е 

предоставена напразно. Ето защо трябва да поддържаме, че при зачеването на Христа 

Присноблажената Дева не е участвувала действено, ами само е предоставила материята. 

Все пак преди зачеването тя е сторила действено нещо, подготвяйки материята, та да 

бъде тя пригодна да зачене. 

 

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

имало три предимства: било е без първородния грях; заченат бил не просто човек, ами 

Бог и човек; и е заченала девица. И трите тези неща се дължат на Светия Дух. Затова 

Дамаскин заявява по отношение на първото, че Светият Дух низходил над Девата, 

пречиствайки я, сиреч предпазвайки я да не зачене в първородния грях. По отношение 

на второто казва, че й е придал способността да приеме Словото Божие, сиреч да зачене 

Божието Слово. По отношение на третото пък отбелязва, че й предал и способността за 

раждане, та тя, оставайки девица, да роди, не действено, ами страдателно, както правят 

това другите заченали от мъжко семе майки. 

 На второто трябва да се отговори, че способността за раждане в жената е 

несъвършена спрямо съответната способност, налична в мъжа. Ето защо, както при 

изкуствата по-низшето предоставя материята, а по-висшето въвежда формата22

 На третото пък следва да се отвърне, че за да бъде преобразуването 

естествено няма нужда в материята да има действуващо начало, ами е достатъчно 

страдателното, както беше казано. 

; така и 

женската способност за раждане подготвя материята, докато мъжката действуваща сила 

оформя подготвената материя. 

 

 

                                                 
22 Id., Phys., II 2, 194a36; Thomas Aquinas, lect.3. 
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