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ТРИДЕСЕТ И ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА РАЖДАНЕТО НА ХРИСТА 
 

 След зачеването на Христа идва ред да говорим за раждането му. Най-напред ще 

стане дума за самото му раждане, а сетне и за явяването му. 

 Относно първото се пита за осем неща: 

 Първо, дали раждането е на природата или на лицето. 

 Второ, дали на Христа следва да приписваме друго освен вечното раждане. 

 Трето, дали по отношение на раждането му във времето Присноблажената Дева 

е негова майка. 

 Четвърто, дали трябва да я наричаме майка Божия. 

 Пето, дали Христос и според двете си синовства е Син на Бога Отца и на 

майката Дева. 

 Шесто, за начина на раждането му. 

 Седмо, за мястото. 

 Осмо, за времето на раждането му. 

 

 

Раздел 1. Дали раждането подобава повече на природата, нежели на 

лицето1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че раждането подобава повече на природата, нежели 

на лицето. 

 1. Наистина, в книгата „За вярата”2

 2. Освен това според Философа в пета книга на „Метафизика”

 Августин твърди: „Вечната и божествена 

природа може да бъде зачената и да се роди в човешката природа единствено съобразно 

истинността на последната.” Така че на божествената природа подобава да бъде 

зачената и родена на основание на човешката такава. Още повече това подобава на 

човешката природа. 
3

                                                 
1 Cf. Sent., III d.8 a.2. 

 названието 

„природа” идва от „раждам”. Ала названията се дават с оглед подобаващото по 

2 Cf. Fulgentius, De fide ad Petrum, 2. 
3 Aristoteles, Metaphys., V 4, 1014b16; Thomas Aquinas, lect.5. 
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сходство. Следователно, както изглежда, раждането се отнася по-скоро към природата, 

нежели към лицето. 

 3. Освен това ражда се собствено нещо, което започва да съществува чрез 

въпросното раждане. Но чрез раждането на Христа започва да съществува не лицето на 

Христа, ами неговата човешка природа. Излиза, следователно, че раждането се отнася 

собствено до природата, а не до лицето. 

 

 Противно на това е обаче е казаното от Дамаскин в трета книга4

 

: „Раждането е 

на ипостасата, а не на природата.” 

 Отговарям с думите, че раждането може да се припише на дадено нещо по два 

начина: като на носител и като на граница. Като на носител то се приписва на онова, 

което се ражда. А то собствено е ипостасата, не природата. Защото раждането е някакво 

възникване и както нещо възниква, за да съществува, така то и се ражда, за да 

съществува. А битието е присъщо на субсистиращата вещ: понеже формата, която не 

субсистира, съществува единствено доколкото нещо съществува благодарение на нея. 

На свой ред лицето или ипостасата се обозначава по мярата на субсистиращото: докато 

природата се обозначава по мярата на формата, в която нещо субсистира. Затова 

раждането се приписва, именно като на носител на онова, което собствено трябва да се 

роди, на лицето или ипостасата, а не на природата. 

 Като на граница обаче раждането се приписва на природата. Наистина, граница 

на възникването или на което и да е раждане е формата. А природата се обозначава по 

мярата на формата. Поради което раждането се нарича „път към природата”, както 

отбелязва Философът във втора книга на „Физика”5

 

: понеже насочеността на природата 

има за своя граница формата или природата на вида. 

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

тъждествеността в сферата на божественото между природа и ипостаса, понякога 

природата се полага като лице или ипостаса. Тъкмо по тази причина Августин заявява 

на посоченото място, че божествената природа е зачената и родена: тъй като именно 

лицето на Сина е заченато и родено  съобразно човешката природа. 

                                                 
4 Cf. De fide orth., IV 7.  
5 Aristoteles, Phys., II 2, 193b13; Thomas Aquinas, lect.2. 
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 На второто трябва да се отговори, че всяко движение или изменение получава 

названието си не от носителя на движението, ами от границата му, от която придобива 

вида си. Ето защо раждането получава названието си не от лицето, което се ражда, ами 

от природата, която представлява предела на раждането. 

 На третото пък следва да се отвърне, че природата, собствено казано, не 

започва да съществува: ами по-скоро лицето започва да съществува в някаква природа. 

Понеже, както беше казано, природата се обозначава като това, благодарение на което 

дадено нещо е: а лицето – като това, което има субсистиращо битие. 

 

 

Раздел 2. Дали на Христа следва да се приписва раждане във времето6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че на Христа не бива да се 

приписва раждане във времето. 

 1. Наистина, „раждането е някакво движение на нещо, което не съществува 

преди да се е родило и което движението благодатно дарява със съществуване”.7

 2. Освен това само по себе си съвършеното не се нуждае от раждане. Но лицето 

на Божия Син е било отвеки съвършено. Следователно то не се нуждае от раждане във 

времето. От което излиза, че не е родено във времето. 

 Ала 

Христос е съществувал отвеки. Следователно не е можел да се роди във времето. 

 3. Освен това раждането собствено подобава на лицето. А в Христа има едно 

лице. Следователно в него има едно само раждане. 

 4. Освен това роденото от две раждания се ражда два пъти. Ала твърдението: 

„Христос е роден два пъти”, е очевидно невярно. Понеже раждането му от Отца не се 

прекъсва, тъй като е вечно. Само че тъкмо това се изказва чрез наречието „два пъти”: 

защото се казва, че два пъти тича онзи, който тича с прекъсване. Следователно се 

оказва, че в Христа не бива да се приемат две раждания. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Дамаскин в трета книга8

 

: „Изповядваме 

две раждания на Христа: едно вечно от Отца и друго в края на времената заради нас.” 

                                                 
6 Cf. Sent., III d.8 a.4; De unione Verbi, a.2 ad 16; Compend. theol., 212. 
7 Cf. Vigilius Tapensis, De unitate Trinitatis, 15. 
8 De fide orth., III 7. 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано, природата се отнася към раждането 

както пределът – към движението или изменението. Ала движението е различно в 

зависимост от различните си граници: както се вижда от думите на Философа в пета 

книга на „Физика”.9

 

 В Христа обаче има две природи, едната от които е получил отвеки 

от Отца, а другата е придобил във времето от майка си. Затова на Христа непременно 

трябва да бъдат приписани две раждания: вечното му раждане от Отца и временното – 

от майката. 

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

мнението на еретика Фелициан, оборено от Августин в споменатото съчинение срещу 

него така: „Нека си представим, както правят мнозина, че в света има обща душа, която 

с неизразимо движение оживотворява всички семена по такъв начин, че не е смесена с 

възникналите неща, ами придава живот на нещата, които следва да възникнат. Когато 

попадне в утробата, за да оформи за своя употреба страдателната материя, тя поражда 

едното със себе си лице на въпросната вещ, при все че очевидно не е от същата 

субстанция, и така чрез действието на душата и страданието на материята от двете 

субстанции става един човек. Така ние признаваме, че душата се ражда от утробата: не 

в смисъл, че преди да е родена сама по себе си тя изобщо не е била. По този именно и 

дори по далеч по-възвишен начин е роден Божият Син като човек, както казваме, че 

душата се ражда заедно с тялото: не че двете са от една субстанция, ами защото от тях 

двете възниква едно лице. При това ние не твърдим, че Божият Син е започнал да 

съществува: за да не би някой да си помисли божествеността като временна. Но и 

плътта на Сина Божи не смятаме за извечна: за да не си въобразим, че е приел не 

истинско човешко тяло, ами само някакъв образ.” 

 На второто трябва да се отговори, че такъв бил аргументът на Несторий: 

опроверган от Кирил в едно негово послание10

                                                 
9 Aristoteles, Phys., V 5, 229a25; Thomas Aquinas, lect.8. 

 така: „Ние не твърдим, че Божият Син е 

имал нужда за себе си от второ раждане след онова от Отца: понеже глупаво и неуко е 

да кажеш, че съществуващият преди всички векове и съвечният на Отца има нужда от 

второ начало. Ала настояваме, че се е родил в плът заради нас и заради нашето 

спасение, съединявайки се по субсистенция с човешкото, и в този смисъл е роден от 

жена.” 

10 Cyrillus Alexandrinus, Ep. 4. 
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 На третото трябва да се отговори, че лицето се ражда като носител, а 

природата – като граница. В един носител обаче могат да се осъществят множество 

преобразувания: които непременно се различават според границите си. Това обаче не 

заявяваме в смисъл, че вечното раждане е преобразувание или движение: ами говорим 

така, понеже то се обозначава като изменение или движение. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че Христос може да бъде смятан за 

двукратно роден поради двете му раждания. Понеже както казваме, че два пъти тича 

онзи, който тича в две времена, така може да се каже, че е два пъти роден онзи, който е 

роден веднъж във вечността и веднъж във времето: защото вечността и времето са 

много по-различаващи се от две времена, при все че и вечността, и времето обозначават 

мяра на траенето. 

 

 

Раздел 3. Дали с оглед на раждането на Христа във времето 

Присноблажената Дева може да бъде наречена негова майка11

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че с оглед на раждането на Христа 

във времето Присноблажената Дева не може да бъде наречена негова майка. 

 1. Наистина, както беше казано по-горе, Присноблажената Дева Мария не е 

сторила действено нищо при раждането на Христа, ами единствено е предоставила 

материята. Това обаче очевидно не е достатъчно, за да бъде майка: защото в такъв 

случай дървото би било майка на леглото или скамейката. Следователно, както 

изглежда, Присноблажената Дева не може да бъде наречена майка на Христа. 

 2. Освен това Христос е роден от Присноблажената Дева по чудесен начин. А 

чудесното раждане не е достатъчно с оглед понятието за майчинство или синовство; 

понеже не смятаме Ева за дъщеря на Адам. Следователно и Христос, както изглежда, не 

бива да бъде наричан син на Присноблажената Дева. 

 3. Освен това майчинството е свързано с отделяне на семе. Само че според 

Дамаскин в трета книга12

 

 Христовото тяло „е оформено не от семе, ами чрез действието 

на Светия Дух”. Оказва се, следователно, че Присноблажената Дева не бива да бъде 

наричана майка на Христа. 

                                                 
11 Cf. Sent., III d.3 q.2 a.1; d.4 q.2 a.1; In Gal., IV lect.2; C. Gent., IV 34. 45. 
12 De fide orth., III 2. 
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 Противно на това е обаче реченото у Матея, 1:18: „А рождението на Иисуса 

Христа стана тъй: след сгодяването на майка Му Мария за Иосифа”, и т.н. 

 

 Отговарям с думите, че Присноблажената Дева Мария е истинската и 

естествена майка на Христа. Защото съгласно казаното по-горе тялото Христово не е 

доведено от небето, както смятал еретикът Валентин: ами е прието от Девата майка и е 

оформено от най-чистата нейна кръв. Но само това се иска с оглед понятието за майка: 

както се вижда от казаното по-горе. Поради което Присноблажената Дева наистина е 

майка Христова. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както беше споменато 

по-горе, бащинството или майчинството и синовството не се съотнасят при всяко 

раждане, ами само при раждането на живи същества. Ето защо, ако някакви 

неодушевени неща възникват от определена материя, от това не следва отношение при 

тях на майка и син: ами така е единствено при възникването на живи същества, което и 

собствено наричаме раждане. 

 На второто трябва да се отговори, че пак според Дамаскин на същото място 

временното раждане на Христа за наше спасение е в едно отношение „по наша мяра, 

понеже е роден човек от жена и заченат в подходящото време; но и свръх нашата мяра 

и отвъд закона на зачеването, понеже е не от семе, ами от Светия Дух”. Така че откъм 

майката раждането било естествено: а откъм действието на Светия Дух било чудесно. 

Поради което Присноблажената Дева е истинската и естествена майка на Христа. 

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

отделянето на женското семе не е непременно необходимо при зачеването. Ето защо 

такова и не се изисква с необходимост, за да признаем жената за майка. 

 

 

Раздел 4. Дали Присноблажената Дева трябва да бъде наречена 

Божия майка13

 

 

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

бива да бъде наричана Божия майка. 

                                                 
13 Cf. Sent., III d.4 q.2 a.2; In Mt., I; In Gal., IV lect.2; C. Gent., IV 34. 45; Compend. theol., 222. 
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 1. Наистина, относно божествените тайни трябва да се говори единствено онова, 

което пише в Светото Писание. Само че никъде в Светото Писание не четем тя да е 

майка или родителка на Бога: ами само, че е майка на Христа или на детето, както се 

вижда от Матея, 1:18. Следователно не бива да се казва, че Присноблажената Дева е 

майка Божия. 

 2. Освен това Христос се нарича Бог съобразно божествената му природа. А 

божествената природа не получава начало на битието си от Девата. Следователно 

Присноблажената Дева не бива да бъде наречена Божия майка. 

 3. Освен това названието „Бог” се изказва общо за Отца, Сина и Светия Дух. 

Така че, ако Присноблажената Дева е майка Божия, тя очевидно ще е майка на Отца, 

Сина и Светия Дух: което е нелепо. Следователно тя не бива да бъде наричана Божия 

майка. 

 

 Противно на това е обаче твърдението на Кирил14

 

, прието от Ефеския събор: 

„Ако някой не изповядва, че Бог е наистина Емануил и че поради това светата Дева е 

родителка Божия, тъй като е родила от плътта си станалото плът Божие Слово, 

анатема.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, всяко име, обозначаващо конкретно 

дадена природа, може да бъде отнесено към всяка ипостаса на въпросната природа. Но 

тъй като единението на въплъщението е осъществено в ипостасата, както беше казано 

по-горе, очевидно е, че названието „Бог” може да бъде отнесено към ипостасата, имаща 

човешка и божествена природа. Ето защо всичко подобаващо за божествената и 

човешката природа може да се приложи към онова лице: било когато за него се изказва 

название, обозначаващо божествената природа; било когато за него се изказва 

название, обозначаващо човешката природа. А зачеването и раждането се отнасят към 

лицето или ипостасата съобразно природата, в която тя бива зачената и родена. Та щом 

в самото начало на зачеването човешката природа е била приета от божественото лице, 

както беше казано по-преди; то може да се каже, че Бог е заченат и роден от Девата. А 

пък една жена се нарича майка на някого, защото го е заченала и родила. Откъдето 

следва, че Присноблажената Дева наистина е майка Божия. Това може да бъде отречено 

единствено ако човековостта беше подложена на зачеване и раждане преди онзи да е 

                                                 
14 Cyrillus Alexandrinus, Ep. 17. 
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бил Син Божи, както смятал Фотин; или ако човековостта не беше приета в единството 

на лицето или ипостасата на Словото Божие, както смятал Несторий. Само че както 

едното, така и другото е погрешно. Поради което е и еретично да се отрича, че 

Присноблажената Дева е майка Божия. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че такова именно е било 

съображението на Несторий. То се опровергава чрез посочването, че макар в Писанието 

да няма изрично изказване за Присноблажената Дева като Божия майка, в него все пак 

изрично е казано, че Иисус Христос е истински Бог, както се вижда от Първото 

послание на Иоана, 5:20; и че Присноблажената Дева е майка на Иисуса Христа, както 

се вижда от Матея, 1:18. Така самите думи в Писанието доказват с необходимост, че тя 

е Божия майка. Понеже и в Посланието до римляните, 9:5, е речено, че „от иудеите е 

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

посредством Присноблажената Дева. Поради което онзи, който е „над всички Бог, 

благословен вовеки”, е роден наистина от Присноблажената Дева като негова майка. 

 На второто трябва да се отговори, че това възражение е също на Несторий. Но 

Кирил го опровергава в писмото си срещу него15

 На третото пък следва да се отвърне, че макар названието „Бог” да е общо за 

трите лица, понякога то се отнася единствено до лицето на Отца, понякога единствено 

до Сина или Светия Дух, както беше установено по-горе. Така че в израза 

„Присноблажената Дева е Божия майка” името Бог се отнася единствено до 

въплътеното лице на Сина. 

 с думите: „Както душата на човека се 

ражда заедно с тялото си и се възприема като едно с него; така че онзи, който поиска да 

назове дадена жена родителка на плътта, но не и на душата, ще говори нелепици; по 

същия начин, смятаме ние, е станало и при раждането на Христа. Наистина, от 

субстанцията на Отца е родено Словото Божие: а тъй като то е приело плът, то 

непременно трябва да признаем, че по плът е родено от жена.” Така трябва да кажем, че 

Присноблажената Дева е майка Божия не в смисъл, че е майка на божествеността: ами в 

смисъл, че е майка с оглед на човековостта на лицето, притежаващо както 

божественост, така и човековост. 

 

 

                                                 
15 Ep. 1. 
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Раздел 5. Дали в Христа има две синовства16

 

    

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че в Христа има две синовства. 

 1. Наистина, раждането е причина за синовството. Но в Христа има две 

раждания. Следователно в него има и две синовства. 

 2. Освен това, синовството, благодарение на което някой е син на майка си и 

баща си, зависи в някакъв смисъл от него самия: понеже по битието си отношението е 

„някаква съотнесеност с нещо друго”; поради което с премахването на едното от 

относимите се премахва и другото. А вечното синовство, благодарение на което 

Христос е Син на Бога Отца, не зависи от майката: защото нищо вечно не зависи от 

временното. Следователно Христос не е син на майка си от гледна точка на вечното 

синовство. Така че той или по никой начин не е неин син, което противоречи на 

гореказаното; или трябва да е неин син от гледна точка на друго временно синовство. 

Следователно в Христа има две синовства. 

 3. Освен това, едното от относимите се полага в определението на другото: от 

което следва, че то придобива вида си от последното. Само че едно и също нещо не 

може да бъде в различни видове. Значи, както изглежда, е невъзможно едно и също 

отношение да се определя от два напълно различни определителя (termini). А Христос е 

наречен Син на вечния Отец и на временната майка, които са напълно различни крайни 

определители. Оказва се, следователно, че Христос не може в едно и също отношение 

да бъде наречен Син на Отца и на майката. И значи в него има две синовства. 

 

 Противно на това е обаче, дето – както заявява Дамаскин в трета книга17

 

 - в 

Христа се умножава отнасящото се до природата: не обаче и отнасящото се до лицето. 

А синовството в най-голяма степен се отнася до лицето: понеже е личностно свойство, 

както проличава от казаното в първата част на това произведение. Следователно в 

Христа има едно само синовство. 

 Отговарям с думите, че по този въпрос има различни мнения. Едни, обръщайки 

внимание на причината за синовството, каквато е раждането, полагат в Христа две 

синовства, както и две раждания. Други, обръщайки внимание на носителя на 

                                                 
16 Cf. Sent., III d.8 a.5; Quodl., I q.2 a.1; IX q.2 a.3; Compend. theol., 212.  
17 De fide orth., III 13. 
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синовството, какъвто е лицето или ипостасата, полагат в Христа само едно синовство, 

както и една ипостаса или лице. 

 Наистина, единството на отношението или множествеността му зависи не от 

определителите, ами от причината или носителя. Защото ако зависеше от 

определителите, би трябвало всеки човек да има в себе си две синовства: едно по 

отношение на бащата и друго по отношение на майката. Ала за правилно 

разсъждаващия е ясно, че всеки се отнася в едно и също отношение към баща си и 

майка си поради единството на причината. Понеже човек се ражда с едно и също 

раждане от баща си и майка си: поради което се отнася към тях по един и същ начин. 

Същият аргумент е валиден и относно учителя, който преподава на много ученици едно 

и също учение; а също и относно господаря, който упражнява една и съща власт в 

управлението на мнозина свои подчинени. Ако обаче налице са различни по вид 

причини, то очевидно ще следва, че и отношенията са различни по вида си. Поради 

което няма пречка много такива отношения да са налични в едно и също нещо. Така 

например, ако някой е учител на някакви люде по граматика, а на други – по логика, в 

двата случая понятието за учителството е едно и също: и затова един и същ човек може 

да е в различни отношения учител било на различни люде, било на едни и същи, но по 

различни науки. Понякога обаче се случва човек да е в отношение с мнозина съобразно 

различни, но от един вид причини: както когато някой е баща на различни синове 

според различни действия на детесъздаване. Поради което бащинството няма как да е 

различно по вида си: тъй като действията на детесъздаването са все от един и същ вид. 

И тъй като много форми от един и същ вид не могат да са налични едновременно в 

един и същ носител, не е възможно да има много бащинства у оногова, който е баща на 

много естествено създадени от него синове. Съвсем друго би било, ако беше баща на 

един естествено роден от него син, а другиго беше осиновил. 

 Очевидно е обаче, че не е едно и също раждането на Христа извечно от Отца и 

временно от майката. Това раждане не е и едно по вид. Ето защо в този смисъл е редно 

да се каже, че в Христа има различни синовства, едно временно и друго вечно. Ала тъй 

като носител на синовството не е природата или част на природата, ами единствено 

лицето или ипостасата; а в Христа е налице единствено вечно лице или ипостаса: в него 

не може да има друго синовство, освен това във вечната ипостаса. Но всяко отношение, 

изказано за Бога откъм времето, не полага във вечния Бог нищо реално, ами само по 

понятие: както беше установено в първата част на настоящото съчинение. Поради което 
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синовството, с което Христос се отнася към майка си, не може да е реално, ами е само 

по понятие. 

 От друга гледна точка обаче истинни са и двете мнения. Защото ако отчитаме 

съвършените основания на синовството, редно е да говорим за две синовства, 

съответствуващи на двете раждания. Ако пък се съобразяваме с носителя на 

синовството, който може да е единствено вечното подлежащо, то в Христа може да има 

реално само вечно синовство. 

 При все това той е наречен съотносимо син на майка си съобразно отношението, 

което примисляме към това на майката спрямо Христа. Също както наричаме Бога 

Господ, примисляйки отношение към това реално отношение, с което творението се 

повинува Богу. И макар отношението на господство да не е реално в Бога, той реално е 

Господ и творението реално му се подчинява. По същия начин Христос е наречен 

реален син на Девата поради реалното отнасяне на майчинството към Христа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че временното раждане 

би причинило в Христа реално временно синовство, стига там да имаше носител, 

способен да поеме такова синовство. Което обаче е невъзможно: защото самото вечно 

подлежащо не може да приеме временно отношение, както беше казано. Не може да се 

твърди, че то приема временното синовство на основание на човешката природа, както 

и на основание раждането във времето: понеже в такъв случай човешката природа би 

била в някакъв смисъл носител на синовството, както в някакъв смисъл и на раждането; 

тъй като когато наричаме етиопеца бял поради зъбите му, зъбите на етиопеца трябва да 

са носител на белотата. Само че човешката природа по никой начин не може да е 

носител на синовството; тъй като това отношение пряко засяга лицето. 

 На второто трябва да се отговори, че вечното синовство не зависи от 

временната майка: ала към това вечно синовство се примисля някакво временно, 

зависещо от майката отношение, поради което Христос е наречен син на майка си. 

 На третото пък следва да се отвърне, че „едното и съществуващото са 

свързани”, както е казано в четвърта книга на „Метафизика”.18

                                                 
18 Aristoteles, Met., IV 2, 1003b22; Thomas Aquinas, lect.2. 

 Ето защо, както се 

случва в едното относимо отношението да е съществуващо, а в другото да не е нещо 

съществуващо, ами само понятие, както според Философа в пета книга на 
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„Метафизика”19

 

 е при познаваното и знанието; така се случва и откъм едното да има 

едно отношение, а откъм другото – много такива. Така при човеците откъм родителите 

е налице двойно отношение, едно на бащинство и друго на майчинство, които са 

различни по вид, тъй като бащата е в един смисъл пораждащо начало, а майката – в 

друг (напротив, ако много неща бяха в едно и също отношение начало на едно 

действие, например когато мнозина теглят кораба, във всички тях ще е налице едно и 

също отношение): откъм детето обаче има едно само реално отношение, а две по 

понятие, доколкото то се отнася по два начина към родителите си съответно на двата 

начина, по които ги мисли интелектът. Така че в Христа в някакъв смисъл има само 

едно реално синовство, отнасяно към вечния Отец; там обаче има и друго времево 

отношение, насочено към временната майка. 

 

Раздел 6. Дали Христос е бил роден без майката да изпитва родилни 

болки20

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил роден без 

майката да изпитва родилни болки. 

 1. Наистина, както смъртта на човеците е следствие от греха на прародителите 

ни, съгласно реченото в Битие, 2:17: „В който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш”; 

така оттам са и родилните болки, съгласно казаното в Битие, 3:16: „С болки ще раждаш 

деца.” Ала Христос пожелал да изпита смъртта. Следователно, пак на същото 

основание, раждането му изглежда е трябвало да бъде с болка. 

 2. Освен това краят съответствува на началото. А краят на Христовия живот е 

бил с болка: съгласно реченото у Исая, 53:4: „Той наистина пое върху себе си нашите 

страдания.” Следователно и при раждането му трябва да е имало родилни болки. 

 3. Освен това в книгата „За раждането на Спасителя”21

 

 се разказва, че при 

раждането на Христа се притекли акушерки: които очевидно са нужни на родилката 

заради болките. Следователно се оказва, че Присноблажената Дева е родила с болки. 

                                                 
19 Ibid., V 15, 1021a29; Thomas Aquinas, lect.8. 
20 Cf. S. th., II-II q.164 a.2 ad 3. 
21 Protoevangelium Jacobi, 18. 
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 Противно на това е обаче казаното от Августин в проповедта му за 

Рождество22

 

, който заявява, обръщайки се към Девата майка: „Зачена със свян, роди без 

болка.” 

 Отговарям с думите, че родилната болка се причинява от отварянето на 

пътищата, по които излиза детето. По-горе обаче беше казано, че Христос излязъл от 

затворената утроба на майката: така че там не е имало никакво разкритие. Поради което 

при въпросното раждане не е имало болка, както не е имало и разрушаване: ами всичко 

е станало по във висша степен приятен начин, понеже Богочовекът се е родила в света, 

така че според Исая, 35:1 сл.: „Ще разцъфти като крин, ще тържествува и се весели.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че родилните болки при 

жената са следствие от сношението с мъж. Ето защо в Битие, 3:16, след думите: „С 

болки ще раждаш”, е добавено: „и към мъжа си ще тегнеш”. Само че, както отбелязва 

Августин в проповедта за Успение Богородично23

 На второто трябва да се отговори, че както Христос със смъртта си е 

надмогнал нашата смърт, така и със страданието си ни е освободил от болките ни: 

поради което и пожелал да умре в страдание. А родилните болки на майката нямат 

отношение към Христа, който е дошъл да принесе удовлетворение за греховете ни. 

Затова и майка му няма защо да го е родила с болки. 

, тази присъда не се отнася до Девата, 

Божията майка: която „приела Христа без помията на греха и без увреда от сношение с 

мъж, и затова е родила без болка, без насилване на непорочността й, запазвайки 

непокътната девическата си чест”. Смъртта Христос приел по собствена воля, за да 

принесе удовлетворение за нас, а не поради неизбежността на присъдата: понеже сам 

той не е бил длъжник на смъртта. 

 На третото пък следва да се отвърне, че според Лука, 2:7, Присноблажената 

Дева повила младенеца и го положила в ясли. Така че разказът в оная апокрифна книга 

се оказва неверен.24 Затова Иероним отбелязва в „Против Хелвидий”25

                                                 
22 Serm. suppos., 195. 

: „Никаква 

акушерка не е имало там, никакви жени не са й прислужвали. Тя е била и майка, и 

акушерка. Казано е: „пови Го и Го положи в ясли”. Което изказване опровергава 

нелепиците в апокрифа.” 

23 Cf. Ps.-Augustinus, De Assumptione Beatae Virginis, 4 (PL 40, 1144). 
24 Cf. Gratianus, Decretum, I d.15 cn.3. 
25 Contra Helvidium, 8. 
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Раздел 7. Дали Христос е трябвало да се роди във Витлеем26

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е трябвало да се роди 

във Витлеем. 

 1. Наистина, у Исая, 2:3, е речено: „От Сион ще излезе законът и от Иерусалим – 

словото Господне.” Ала Христос е наистина Словото Божие. Следователно той би 

трябвало от Иерусалим да отиде в света. 

 2. Освен това у Матея, 2:23, е речено, че Христос е наречен „Назорей”: което се 

основава на написаното у Исая, 11:1: „Клон ще израсне от неговия корен”; защото 

„Назарет” се превежда като „клон”.27

 3. Освен това Господ бил роден в света, за да прогласи вярата в истината: 

съгласно реченото у Иоана, 18:37: „Аз за това се родих и затова дойдох на света, за да 

свидетелствувам за истината.” Ала това би станало по-лесно, ако беше роден в Рим, 

който тогава владеел света: поради което и Павел се обръща към римланите (Рим., 1:8) 

така: „За вашата вяра се говори по цял свят.” Следователно изглежда, че Христос не е 

трябвало да се роди във Витлеем. 

 Но човек бива именуван най-вече според родното 

си място. Оказва се, следователно, че той е трябвало да се роди в Назарет, където и бил 

заченат и отгледан. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Михея, 5:2: „От тебе, Витлееме Ефратов, 

ще Ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля.” 

 

 Отговарям с думите, че Христос пожелал да се роди във Витлеем поради две 

причини. Първо, понеже според Посланието до римляните, 1:3, бил „роден по плът от 

Давидово семе”: а тъкмо на Давид било дадено обещание за Христа, съгласно реченото 

във Втора книга Царства, 23:1: „Речта на оня мъж, който е високо поставен, помазаника 

на Бога Иаковов.” Затова той пожелал да се роди във Витлеем, откъдето бил и Давид, та 

по този начин, раждайки се в същото място, да покаже, че обещанието пред оногова е 

изпълнено. Това именно отбелязва евангелистът Лука, 2:4, заявявайки: „понеже беше от 

                                                 
26 Cf. In Mt., II. 
27 Hieronymus, De nom. hebr. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХХV. За раждането на Христа 

15 

 

http://philosophymedieval.org/  

дома и рода Давидов”. Второ, понеже според Григорий в една негова хомилия28

 

 

„Витлеем се превежда като дом на хляба. А сам Христос казва, че е живият хляб, който 

низхожда от небето. 

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

роден във Витлеем, ала избрал Иерусалим за столица на царството си и там издигнал 

храма, така щото Иерусалим да бъде едновременно царски и свещенически град. Ала 

свещеничеството и царството на Христа са осъществени най-вече в неговото страдание. 

Затова и съвършено подобаващо е, дето той избрал Витлеем за рождението, а 

Иерусалим – за страстите си. Същевременно той посрамил людете, които се 

възгордяват поради произхода си от благородни градове и които искат да бъдат 

почитани тъкмо поради това. Христос, обратно, пожелал да се роди в незначителен 

град, а да претърпи опозоряване в благороден град. 

 На второто трябва да се отговори, че Христос пожелал да процъфти с 

добродетелното си поведение, а не по плътски произход. Затова поискал да бъде обучен 

и отгледан в Назарет,. А във Витлеем поискал да се роди все едно в чужбина: понеже 

по думите на Григорий на споменатото място „в човековостта, която придобил, той се 

родил все едно в чужбина: не според могъществото си, ами според природата си”. И 

според Беда29

 На третото пък следва да се отвърне, че, както е записано в документите на 

Ефеския събор

 „странствувайки от хан на хан, той подготви за нас много обиталища в 

дома на Отца”. 

30

                                                 
28 Gregorius Magnus papa, In Evang., I hom.8. 

, „ако беше избрал великия град Рим, людете биха помислили, че 

преобразуването на света се дължи на могъществото на градовете. Ако беше 

императорски син, биха приписали всичко на властта. Но за да бъде проумяно, че Бог е 

преобразувал вселената, той избрал бедна майка и още по-бедна родина.” Само че „Бог 

избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните”, както четем в Първото 

послание до коринтяните, 1:27. Ето защо, за да покаже още по-ясно могъществото си, 

установи главата на Църквата си в Рим, в столицата на света, като знак за съвършена 

победа, та оттам вярата да се разпространи из цялата вселена: съгласно реченото у 

Исая, 26:5 сл.: „Той събори високо стоящия град, стъпка го с нозете на сиромаха”, 

сиреч на Христа, „със стъпките на бедните”, сиреч на апостолите Петър и Павел. 

29 In Lc., I. 
30 Conc. Ephes., III c.9. 
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Раздел 8. Дали Христос бил роден в подходящото време31

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил роден в 

подходящото време. 

 1. Наистина, Христос е дошъл, за да призове своите към свобода. А е роден във 

време на подчиненост: в което именно целият свят, превърнат в данъкоплатец, се 

подчинявал на заповедите на Август, както четем у Лука, 2:1 сл. Излиза, значи, че 

Христос не е роден в подходящото време. 

 2. Освен това обещания за раждането на Христа са дадени не на езичниците: 

съгласно реченото в Посланието до римляните, 9:4: „На израилтяни принадлежат 

обещанията.” Ала Христос е роден във време, когато властвувал инороден цар: както 

проличава от казаното у Матея, 2:1: „Иисус се роди в дните на цар Ирода.” 

Следователно, както изглежда, той не се е родил в подходящото време. 

 3. Освен това времето на присъствието на Христа в света се сравнява с ден, 

понеже той самият е „светлина на света”, поради което и сам заявява у Иоана, 9:4: „Аз 

трябва да върша делата на Оногова, Който Ме е пратил, докле е ден.” Но лете дните са 

по-дълги, нежели зиме. Следователно, бидейки роден в сърцето на зимата, в осмите 

календи на януари, той очевидно не е роден в подходящото време. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до галатяните, 4:4: „Когато се 

изпълни времето, Бог прати Своя Син, Който се роди от жена и се подчини на закона.” 

 

 Отговарям с думите, че разликата между Христа и останалите люде се състои в 

това, дето последните са подвластни на необходимостта на времето: докато Христос, 

господарят и установителят на всички времена, сам е избрал времето, в което да се 

роди, също както и майка си, и рожденото си място. И тъй като всичко Божие е добре 

устроено и подобаващо наредено, следва, че Христос се е родил в напълно 

подходящото време. 

 

                                                 
31 Cf. In Mt., II. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХХV. За раждането на Христа 

17 

 

http://philosophymedieval.org/  

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос е дошъл, за да 

ни приведе от състоянието на подчиненост в това на свободата. Затова, както приел 

смъртността ни, за да ни отведе в живота, така – по думите на Беда пак на същото 

място – „той благоволил да се роди във време, в което веднага след раждането си да 

бъде записан в списъка на Цезар и да му стане подвластен заради нашето 

освобождение”. Освен това, във времето, когато целият свят живеел под властта на 

един княз, в света царувал пълен мир. Ето защо Христос трябвало да се роди тъкмо в 

това време, доколкото той е „нашият мир, Който направи от двата народа един”, както е 

речено в Посланието до ефесяните, 2:14. Затова и Иероним казва в коментара си върху 

Исая32

 На второто трябва да се отговори, че Христос пожелал да се роди във времето 

на инороден цар, за да се изпълни следното пророчество на Иаков, който казва в Битие, 

49:10: „Скиптърът не ще се отнеме от Иуда и законодателят – от чреслата му, докле не 

дойде Примирителят.” Понеже според Хризостом в коментара върху Матея

: „Нека отгърнем старите исторически книги и ще видим, че чак до двадесет и 

осмата година на кесаря Август имало размирици по цялата земя; а с раждането на 

Господа всички войни се прекратили”, съгласно реченото у Исая, 2:4: „Народ срещу 

народ не ще дигне меч.” Най-сетне Христос подобавало да се роди във време, когато в 

света властвувал един княз, тъй като Христос е дошъл да събере всички в едно, та „да 

бъде едно стадо и един пастир”, както четем у Иоана, 10:16. 

33

 На третото пък следва да се отвърне, че както е казано във „Въпроси към 

Новия и Вехтия Завет”

 „докато 

иудейският народ бил подвластен на иудейски царе, макар и грешници, пращани били 

пророци да го лекуват. А сега, когато Божият закон бил под властта на нечестив цар, 

родил се Христос: понеже голямата и безнадеждна слабост изисквала по-силен лек.” 

34

 

, „Христос пожелал да се роди тогава, когато дневната 

светлина започнала да расте”: за да бъде показано, че е дошъл, за да пораснат людете в 

божествената светлина, съгласно реченото у Лука, 1:79: „за да просвети ония, които са 

в тъмнина и смъртна сянка”. По същия начин той избрал за раждането си суровостта на 

зимата, та оттогава да претърпи измъчване на плътта за нас. 

                                                 
32 In Is., II. 
33 Op. imperf. in Mt., hom.2. 
34 Ambrosiaster, Quaest. Nov. et Vet. Test., 53. 
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