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ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА НАЧИНА И РЕДА НА ЗАЧЕВАНЕ НА ХРИСТА 
 

 Следва да се спрем на начина и реда на зачеване на Христа. 

 В тази връзка се пита за четири неща. 

 Първо, дали Христовото тяло е било оформено в първия момент на зачеването. 

 Второ, дали е било одушевено в първия момент на зачеването. 

 Трето, дали още в първия момент на зачеването е било прието от Словото. 

 Четвърто, дали въпросното зачеване е било естествено или чудесно. 

 

 

Раздел 1. Дали тялото на Христа е било оформено в първия момент 

на зачеването1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че тялото на Христа не е било оформено в първия 

момент на зачеването. 

 1. Наистина, у Иоана, 2:20, е речено: „Тоя храм е граден четирийсет и шест 

години”: което Августин тълкува по следния начин в четвърта книга на „За Троицата”2: 

„Това число очевидно съответствува на съвършенството на Господнето тяло.” И в 

„Осемдесет и три въпроса”3

 2. Освен това за оформянето на Христовото тяло се искало движение по място, 

чрез което пречистата кръв от тялото на Девата да достигне до подобаващото за 

раждане място. Само че никое тяло не може да се движи по място мигновено: понеже 

времето на движението се разделя съобразно разделеността на движещото се, както е 

: „Не е лишено от смисъл твърдението, че онзи храм, 

изобразяващ Господнето тяло, бил граден четиридесет и шест години: та колкото са 

годините за издигането на храма, толкова да са и дните, в които да достигне до 

съвършенство тялото Господне.” Следователно Христовото тяло не е било съвършено 

оформено в първия момент на зачеването. 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.3 q.5 a.2; C. Gent., IV 44; In Io., I lect.9; II lect.15; Compend. theol., 218. 
2 De Trinitate, IV 5. 
3 83 quaest., qu.56. 
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показано в шеста книга на „Физика”.4

 3. Освен това тялото на Христа е оформено от пречистата кръв на Девата, както 

беше установено по-горе. Но тази материя няма как да е била в един и същ миг кръв и 

плът: понеже тогава материята би била едновременно в две форми. Следователно в 

един момент тя е била за последно кръв, а в друг – за пръв път оформена плът. А между 

всеки два момента има междинно време. Следователно тялото на Христа е било 

оформено не в един миг, ами за някакво време. 

 Следователно тялото на Христа не е било 

оформено в момента на зачеването. 

 4. Освен това, както способността за растеж иска определено време, за да се 

осъществи в действителност, така и способността за раждане: понеже както едната, 

така и другата са естествени способности, отнасящи се към растителната душа. Ала 

Христовото тяло е пораснало за определено време, също както телата на другите люде: 

защото у Лука, 2:52, е речено: „Преуспяваше в мъдрост и възраст.” На същото 

основание, както изглежда, оформянето на тялото му, свързано с родилната сила, не е 

станало в един миг, ами за определено време, в което се оформят телата и на другите 

хора. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Григорий в осемнадесета книга на 

„Поучения”5

 

: „Щом ангелът прогласил и Духът приходил, Словото тутакси влязло в 

утробата, тутакси в утробата Словото станало плът.” 

 Отговарям  с думите, че при зачеването на Христа трябва да се имат предвид 

три неща: движението по място на кръвта към мястото за раждане; оформянето на 

тялото от въпросната материя; растежът, чрез който се стига до съвършената големина. 

В средното от тях се състои смисълът на зачеването: понеже първото е подготовка за 

зачеването, а третото е последицата от него. 

 Първото не е можело да стане мигновено: понеже това противоречи на 

понятието за движението по място на което и да е тяло, частите на което 

последователно навлизат в дадено място. По същия начин последователно трябва да е и 

третото. Било защото растежът не става без движение по място. Било защото той се 

дължи на силата на действуващата в оформеното вече тяло душа, а това действие става 

във времето. 
                                                 
4 Aristoteles, Phys., VI 4, 235a13; Thomas Aquinas, lect.6. 
5 Gregorius Magnus papa, Moral., XVIII 52. 
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 Самото оформяне на тялото обаче, в което преди всичко се състои зачеването, е 

било в един миг, и то поради две основания. Първо, поради безкрайната сила на 

действуващото начало, сиреч на Светия Дух, чрез когото, както беше казано по-горе, е 

оформено тялото на Христа. Защото действуващото е в състояние да разположи 

материята толкова по-бързо, колкото е по-голяма силата му. Ето защо действуващото с 

безкрайна сила е в състояние в един само момент да разположи материята за 

дължимата й форма. 

 На второ място това е така и откъм лицето на Сина, чието тяло бива оформено. 

Защото е подобавало Синът да приеме единствено вече оформено човешко тяло. А ако 

преди съвършеното оформяне е протекло някакво предходно време на зачатието, не би 

било възможно цялото зачеване да се припише на Божия Син, доколкото то му се 

приписва именно поради приемането на тяло. Ето защо, още в първия миг, в който 

свързаната материя достигнала мястото на раждането, тялото Христово било 

съвършено оформено и прието. И поради това тъкмо се казва, че Синът Божи бил 

заченат; което в обратния случай не би могло да се каже. 

 

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

на двете места се отнася не само до оформянето на Христовото тяло: ами до 

оформянето заедно с нарастването му до времето на раждането. Ето защо и съобразно 

онова число се казва, дето изминали девет месеца, в които Христос бил в утробата на 

Девата. 

 На второто трябва да се отговори, че онова движение по място не се включва в 

самото зачеване, ами предхожда зачеването. 

 На третото трябва да се отговори, че не е възможно да бъде установен 

последният момент, в който онази материя е била кръв: а е възможно да се установи 

последното време, което продължава, без да бъде прекъсвано от нещо междинно, до 

първия момент, в който било оформено тялото на Христа. Този именно момент е бил 

пределът на времето за движението по място на материята към мястото на раждането. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че нарастването става чрез 

способността за растеж на самото нарастващо: докато оформянето на тялото става чрез 

способността за раждане, но не на раждащото се, ами на раждащия баща, при това чрез 

семето, в което е дейна някаква оформяща сила, идваща от душата на бащата. Само че 

тялото на Христа не е било оформено от мъжко семе, както беше отбелязано по-горе, 

ами от действието на Светия Дух. Затова и оформянето е трябвало да бъде подобаващо 
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за Светия Дух. А растежът на Христовото тяло ставал съобразно способността за 

растеж в самата душа на Христа: която е сходна по вид с нашата душа и поради това 

Христовото тяло е трябвало да расте по същия начин, по който растат и останалите 

човешки тела, та така да бъде показана истинността на човешката му природа. 

 

 

Раздел 2. Дали тялото на Христа е било одушевено в първия момент 

на зачеването6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че тялото на Христа не е било 

одушевено в първия момент на зачеването. 

 1. Наистина, папа Лъв заявява в писмото си до Юлиан7

 2. Освен това, както всяка природна форма, така и душата изисква определена 

величина на материята си. А в първия момент на зачеването си тялото на Христа не е 

имало същата величина, която имат телата на останалите човеци, когато биват 

одушевени: в противен случай, щом постоянно нараства впоследствие, то или би 

трябвало да е родено по-скоро; или при раждането си да е било по-голямо от телата на 

другите деца. Първото противоречи на твърдението на Августин на споменатото място 

от четвърта книга на „За Троицата”, където е доказано, че Христос е пребивавал в 

утробата на Девата в продължение на девет месеца; а второто противоречи на думите 

на папа Лъв, който заявява в една своя проповед

: „Плътта Христова не е 

била от друга природа в сравнение с нашата; нито душата му е вдъхната по различен 

начин.” Ала при другите люде душата не се влива в първия миг на зачеването. 

Следователно и душата на Христа не е трябвало да бъде влята в първия момент на 

неговото зачеване. 

8

 3. Освен това там, където има преди и после, трябва да има много моменти. Но 

според Философа в „За раждането на живите същества”

: „Установили, че детето Иисус по 

нищо не се отличава от останалите деца.” Следователно тялото на Христа не е било 

одушевено в първия момент на неговото зачеване. 

9

                                                 
6 Cf. Sent., III d.3 q.5 a.2; C. Gent., IV 44; In Io., I lect.9; II lect.15; Compend. theol., 218. 

 при раждането на човека 

трябва да има преди и после: понеже първо е нещо живо, сетне е одушевено същество, 

7 Ep., XXXV 3. 
8 Sermones, XXXIV 3. 
9 Aristoteles, De generat. animal., II 3, 736a35.  
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а накрая е човек. Следователно одушевяването на Христа няма как да се е осъществило 

в първия момент на неговото зачеване. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга10

 

: „Едновременно 

е станал плът, плът на Словото Божие, плът, одушевена от разумната и проумяващата 

душа.” 

 Отговарям с думите, че за да бъде зачатието приписано именно на Божия Син, 

както изповядваме в Символа с думите: „заченат от Светия Дух”; необходимо е да 

заявим, щото самото тяло, докато било зачевано, трябва да е било прието от Божието 

Слово. Ала по-горе беше показано, че Словото Божие е приело тялото посредством 

душата, а душата – посредством духа, сиреч интелекта. Ето защо тялото Христово би 

трябвало да е одушевено от разумната душа още в първия момент на неговото зачеване. 

 

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

вдъхването на душата може да се разглежда по два начина. От една страна, с оглед на 

разположеността на тялото. Така душата е вдъхната в тялото на Христа не по друг 

начин, ами както е вдъхната в телата на останалите човеци.  Тя обаче се влива тутакси 

щом бъде оформено тялото на човека, а значи така е било и при Христа. От друга 

страна споменатото начало може да бъде разбирано с оглед единствено на времето. Та 

тъй като тялото па Христа е било съвършено оформено по-рано, то е било и одушевено 

по-рано във времето. 

 На второто трябва да се отговори, че душата изисква дължимата величина на 

материята, в която се влива: ала тази величина има някакъв обхват, който се съхранява 

и в по-голямото, и в по-малкото количество. Но величината, която притежава тялото, 

когато за пръв път в него се влива душата, е съразмерна със съвършената величина, до 

която то достига при растежа си: така че телата на по-големите люде имат по-голяма 

величина при първото им одушевяване. В съвършената си възраст Христос е с 

подобаващ среден ръст: и на него именно е била съразмерна величината, която тялото 

му е имало във времето, когато биват одушевени телата на другите люде; а при самото 

му зачеване тази величина е била по-малка. При все това въпросната малка величина не 

е било чак толкова малка, щото в нея да не може да бъде съхранено понятието за 

                                                 
10 De fide orth., III 2. 
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одушевеното тяло: щом в такава именно величина биват одушевени телата на някои 

малки човеци. 

 На третото пък следва да се отвърне, че при раждането на останалите човеци е 

точно така, както казва Философът, тъй като тялото последователно се оформя и 

разполага спрямо душата: поради което най-напред, бидейки несъвършено 

разположено, приема несъвършена душа; а сетне, когато бъде разположено съвършено, 

приема съвършената душа. Само че поради безкрайната сила на действуващото начало 

Христовото тяло мигновено е било съвършено разположено. Ето защо още в първия 

момент то е приело съвършената форма, сиреч разумната душа. 

 

 

Раздел 3. Дали плътта Христова първо е била зачената, пък едва след 

това приета11

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовата плът първо е била 

зачената, пък едва след това приета. 

 1. Наистина, това, което не съществува, не може да бъде прието. А плътта 

Христова е започнала да съществува чрез зачатието. Излиза, следователно, че е била 

приета от Божието Слово след като е била зачената. 

 2. Освен това Христовата плът е била приета от Божието Слово посредством 

разумната душа. Ала плътта е приела разумната душа в края на зачеването. А в края на 

зачеването тя вече се смята за зачената. Следователно най-напред е била зачената, пък 

едва след това приета. 

 3. Освен това при всяко родено несъвършеното предхожда по време 

съвършеното: както става ясно от думите на Философа в девета книга на 

„Метафизика”.12

 

 А тялото на Христа е нещо родено. Следователно до последното 

съвършенство, състоящо се в единението със Словото Божие, то е стигнало не още в 

първия момент на зачеването, ами плътта първо е била зачената, пък едва след това и 

приета. 

                                                 
11 Cf. Sent., III d.2 q.2 a.3; d.3 q.5 a.2; C. Gent., IV 43. 
12 Aristoteles, Met., IX 8, 1049b19; Thomas Aquinas, lect.7. 
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 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За вярата, към Петър”13

 

: 

„Придържай се твърдо и никога не се усъмнявай, че плътта Христова не е била зачената 

в утробата на Девата преди да е била приета от Словото.” 

 Отговарям с думите, че, както беше отбелязано по-горе, ние казваме по-скоро 

„Бог стана човек”, нежели: „човекът стана Бог”: понеже Бог е приел за себе си 

присъщото на човека; ала последното не е съществувало само за себе си още преди да 

бъде прието от Словото. Но ако плътта Христова беше зачената преди да бъде приета 

от Словото, някога би имало друга ипостаса извън ипостасата на Словото Божие. Което 

противоречи на смисъла на въплъщението, в което, смятаме ние, Божието Слово се е 

съединило с човешката природа и всички нейни части в единството на ипостасата: пък 

и не би подобавало Словото Божие да разруши, приемайки я, някаква 

предсъществуваща ипостаса на човешката природа или на някоя нейна част. Ето защо 

противно на вярата е твърдението, че Христовата плът първо била зачената, пък едва 

след това и приета от Божието Слово. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че ако плътта Христова 

беше оформена или зачената не мигновено, ами във времева последователност, би 

последвало едно от двете: или че плътта все още не е приета, или че първо е била 

зачената, пък едва след това приета. Но тъй като според нас зачеването станало 

мигновено, излиза, че в оная плът съвпадат зачеването и заченатостта. Така че, както 

отбелязва Августин на споменатото място в „За вярата, към Петър”, „смятаме самото 

Слово Божие за заченато с приемането на собствената му плът, а самата плът – за 

зачената с въплъщаването на Словото”. 

 Оттук става ясен отговорът на второто възражение. Защото едновременно със 

зачеването си онази плът е била зачената и одушевена. 

 На третото пък следва да се отвърне, че в тайната на въплъщението не се 

наблюдава възхождане на нещо, така да се каже, предсъществуващо към достигане до 

достойнството на единението: както смятал еретикът Фотин. Ами там е налице по-

скоро низхождане, при което съвършеното Божие Слово е приело несъвършенството на 

нашата природа; съгласно реченото у Иоана, 6:38 (срв. 6:51): „Слязох от небето.” 

 

                                                 
13 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 18. 
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Раздел 4. Дали зачеването на Христа е било естествено14

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че зачеването на Христа е било 

естествено. 

 1. Наистина, съобразно плътското си зачатие Христос е наречен Син 

человечески. Той обаче е истинен и естествен човешки син; също както е истински и 

естествен Син Божи. Следователно зачеването му е било естествено. 

 2. Освен това никое творение не извършва чудотворно действие. Но зачеването 

на Христа се приписва на Присноблажената Дева, която е чисто творение: понеже се 

казва, че Дева заченала Христа. Следователно, както изглежда, това зачеване е не 

чудесно, ами естествено. 

 3. Освен това, за да бъде дадено преобразуване естествено, достатъчно е 

естествено да е страдателното начало, както беше установено по-горе. Ала 

страдателното начало от майчина страна при зачеването на Христа е било естествено, 

както става ясно от казаното. Следователно зачеването на Христа е било естествено. 

 

  Противно на това е обаче казаното от Дионисий в писмото му да монаха Гай15

 

: 

„Христос върши човешки дела по свръхчовешки начин: и доказателство за това е 

свръхестественото му зачеване от девица”. 

 Отговарям с думите, че според Амвросий в „За въплъщението”16

 

 „в това 

тайнство ще откриеш както много естествени, така и свръхестествени неща”. Наистина, 

ако разглеждаме зачатието откъм страната на материята, предоставена от майката, 

всичко е естествено. Ако обаче го разглеждаме откъм страната на действуващата сила, 

то цялото е чудесно. И тъй като за всяко нещо съдим по-скоро съобразно формата, 

нежели съобразно материята; и също съобразно действеното, нежели съобразно 

страдателното начало: то зачеването на Христа следва да бъде смятано за безусловно 

чудесно и свръхестествено, а само в някакво отношение за естествено. 

                                                 
14 Cf. Sent., III d.3 q.2 a.2. 
15 Ер. 4. 
16 De incarnatione, 6. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос се нарича 

естествен човешки син, доколкото има истинска човешка природа, чрез която е 

човешки син, при все че я е придобил по чудесен начин: също както прогледналият 

слепец вижда естествено чрез зрителната си способност, която е придобил по чудесен 

начин. 

 На второто трябва да се отговори, че зачеването се приписва на 

Присноблажената Дева не като на действено начало, ами понеже е предоставила 

материята за зачеването и в утробата й се е осъществило зачатието. 

 На третото пък следва да се отвърне, че естественото страдателно начало е 

достатъчно за естественото преобразуване, когато бъде задвижено по естествен и 

обичаен начин от собственото си действено начало. Само че това не е така в нашия 

случай. Ето защо въпросното зачеване не може да бъде смятано за безусловно 

естествено. 
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