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ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЯВЛЕНИЕТО НА НОВОРОДЕНИЯ ХРИСТОС 
 

 Сега следва да говорим за явлението на новородения Христос.  

 Относно него се пита за осем неща. 

 Първо, дали раждането на Христа е трябвало да бъде явено на всички. 

 Второ, дали е трябвало да бъде явено на някои люде. 

 Трето, на кои е трябвало да бъде явено. 

 Четвърто, дали е трябвало сам да се яви или да бъде явен чрез други. 

 Пето, чрез какви други неща е трябвало да бъде явен. 

 Шесто, за реда на явяването му. 

 Седмо, за звездата, която се явила при раждането му. 

 Осмо, за поклонението на влъхвите, които узнали от звездата за Христовото 

рождение. 

 

 

Раздел 1. Дали раждането на Христа е трябвало да бъде явено на 

всички1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че раждането на Христа е трябвало да бъде явено на 

всички. 

 1. Наистина, изпълнението следва да съответствува на обещанието. А 

обещанието за пришествието Христово е дадено по следния начин в Псалома, 49:3: 

„Иде нашият Бог, и не иде в безмълвие.” Но той идва тъкмо чрез раждане в плът. 

Следователно, както изглежда, раждането е трябвало да бъде явено на целия свят. 

 2. Освен това в Първото послание до Тимотея, 1:15, е речено: „Христос дойде в 

света да спаси грешниците.” Но това не може да стане, ако не им бъде показана 

Христовата благодат: съгласно реченото у Тита, 2:11 сл.: „Защото се яви Божията 

благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи да отхвърлим нечестието и 

светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век.” 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.39 a.8 ad 3. 
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Излиза, следователно, че раждането на Христа е трябвало да бъде явено на всички 

люде. 

 3. Освен това Бог е най-склонен от всички да прощава, съгласно реченото в 

Псалома, 144:9: „Неговите щедрости са върху всичките Му дела.” Ала при второто 

пришествие, когато „ще извърши съд по правда” (Пс., 74:3), ще се покаже на всички, 

съгласно реченото у Матея, 24:27: „Както светкавицата излиза от изток и се вижда дори 

до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески.” Следователно още повече 

първото пришествие, когато бил роден в света по плът, е трябвало да бъде явено на 

всички. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 45:15: „Ти си Бог съкровен, Бог 

Израилев, Спасител.” И пак там, 53:3: „Ние отвръщахме от Него лице и за нищо Го не 

смятахме.” 

 

 Отговарям с думите, че раждането на Христа не е трябвало да бъде явено 

изобщо на всички. Първо, понеже по този начин би било възпрепятствувано човешкото 

изкупление: понеже, както четем в Първото послание до коринтяните, 2:8, „ако бяха 

познали, не биха разпнали Господа на славата”. 

 Второ, понеже това би приумалило заслугата на вярата, чрез която е дошъл да 

оправдае людете, съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:22: „Божията правда 

е чрез вяра в Иисуса Христа.” Защото ако раждането на Христа беше показано с 

очевидни знаци, би отпаднало основанието за вярата, която е „разкриване на онова, що 

се не вижда”, както е казано в Посланието до евреите, 11:1. 

 Трето, понеже това би направило съмнителна истината на човековостта му. 

Поради което Августин заявява в писмото си до Волусиан2

 

: „Ако не беше преминал 

възрастите от детството до младостта, ако не беше се хранел и спял, нямаше ли да 

потвърди погрешното мнение и не би ли попречил да вярваме, че в някакъв смисъл е 

бил наистина човек: а и, вършейки всичко по чудесен начин, нямаше ли да отнеме 

онова, което е сторил от милосърдие?” 

                                                 
2 Ep. CXXXVII 3. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че въпросното 

авторитетно изказване се тълкува като отнасящо се до пришествието на съдника 

Христос: както го схваща и глосата. 

 На второто трябва да се отговори, че благодарение на благодатта на Бога 

Спасител всички люде трябвало да бъдат спасени, само че не при самото му раждане, 

ами по-сетне, след някое време, след като „извърши спасение сред земята” (Пс., 73:12). 

Затова и след страданието и възкресението си той се обърнал към учениците си: 

„Идете, научете всички народи.” (Мат., 28:19). 

 На третото пък следва да се отвърне, че за отсъждането се иска да бъде 

признат авторитетът на съдника: затова пришествието на съдника Христос трябва да 

бъде явено. А първото му пришествие било за спасението на всички люде, което е чрез 

вяра, а тя е за невидимото. Поради което и първото Христово пришествие трябвало да 

бъде скрито. 

 

 

Раздел 2. Дали раждането на Христа е трябвало да бъде явено на 

някои люде 

 

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

трябвало да бъде явено никому. 

 1. Наистина, както беше казано по-горе, с оглед на човешкото спасение е 

подобавало първото Христово пришествие да остане скрито. Но Христос е дошъл да 

спаси всички: съгласно реченото в Първото послание до Тимотея, 4:10: „Бог е Спасител 

на всички човеци, а най-вече на верните.” Следователно раждането на Христа не е 

бивало да бъде явено никому. 

 2. Освен това преди раждането на Христа на Присноблажената Дева и на Иосифа 

било явено бъдещото Христово рождение. Следователно не е било необходимо след 

раждането му същото да бъде явено и на други люде. 

 3. Освен това никой мъдър човек не ще даде гласност на онова, което ще смути и 

ще навреди на останалите. Но като било огласено Христовото раждане, последвало 

объркване: понеже у Матея, 2:3, се казва, че „като чу” за раждането на Христа, „цар 

Ирод се смути, и цял Иерусалим с него”. Това принесло и вреда другиму: понеже по 

този повод „Ирод изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели, от 
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две години и надолу” (Мат., 2:16). Следователно, както излиза, не е било подобаващо 

Христовото раждане да бъде явено на някои люде. 

 

 Противно на това е обаче, дето раждането на Христа не би било предречено 

никому, ако беше скришно. Само че то би трябвало да бъде предречено: в противен 

случай Христос напразно би бил роден. Следователно излиза, че раждането на Христа е 

трябвало да бъде явено на някои люде. 

 

 Отговарям с думите, че според апостола в Посланието до римляните, 13:1, 

„което е от Бога, от Него е наредено”. Редът на божествената мъдрост обаче е такъв, че 

Божиите дарове и тайните на мъдростта му не достигат еднакво до всички, ами на 

някои се предоставят непосредствено, а към други се предават чрез тези последните. 

Затова по повод тайната на възкресението в Деяния на апостолите, 10:40 сл. , е казано, 

щото „Бог даде” на възкръсналия Христос „да се явява – не на целия народ, а на 

предизбраните от Бога свидетели”. Ето защо същото трябвало да се спазва и по 

отношение раждането на Христа, така че Христос да бъде явен не на всички, ами на 

неколцина, чрез които пък да достигне до останалите. 

 

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

спасение би било предрешено, ако раждането на Бога беше огласено на всички люде, 

така би станало и ако никой не узнаеше за него. Понеже и в двата случая отпада вярата: 

било доколкото нещо е напълно явно; било доколкото никой не го знае, та да чуем от 

някого свидетелство за него; тъй като „вярата иде от слушане”, както е казано в 

Посланието до римляните, 10:17. 

 На второто трябва да се отговори, че Мария и Иосиф били наставлявани 

относно раждането на Христа преди той да се е родил, понеже те именно трябвало да 

почитат заченатото в утробата дете и да се грижат за него още преди да се е родило. 

Ала свидетелството им, понеже било от домашни, можело да породи съмнение относно 

Христовото великолепие. Поради което той трябвало да бъде показан и на външни 

люде, свидетелството на които да не поражда съмнение. 

 На третото пък следва да се отвърне, че смутът, последвал огласеното 

раждане на Христа, е било редно да настъпи. Първо, защото по този начин става явно 
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небесното достойнство на Христа. Поради което Григорий отбелязва в една хомилия3: 

„Като се родил небесният цар, земният се смутил: понеже земното величие се обърква 

твърде много, отворят ли се небесните бездни.” Второ, защото по този начин се 

изобразява властта на съдника Христос. Поради което Августин заявява в една от 

проповедите си за Богоявление4: „Какъв трябва да бъде престолът на съдника, щом 

детската люлка хвърлила в страх такива велики царе?” Трето, защото се изобразява 

отхвърлянето на царството на дявола. Понеже, както казва папа Лъв в проповедта си за 

Богоявление5, „не толкова самият Ирод се смутил, ами дяволът в Ирод. Защото Ирод 

имал предвид човека, а дяволът – Бога. И двамата се уплашили от наследника на 

царството си: дяволът – от небесния, Ирод – от земния.” Прочее, това било напразно: 

тъй като Христос не дошъл да завладее земното царство: както отбелязва пак папа 

Лъв6, обръщайки се към Ирод: „Дворецът ти няма да плени Христа: нито Господ на 

света ще се задоволи с нищожната власт на скиптъра ти.” А това, дето иудеите се 

смутили, а по-скоро трябвало да се радват, е било защото – по думите на Хризостом на 

споменатото място – „нечестивите не можели да се зарадват на пришествието на 

праведния”: било защото искали да спечелят благоволението на Ирод, от когото се 

страхували; тъй като „народът е склонен да благоволее по-скоро не пред праведния, 

ами пред онези, от които търпи жестокости”. Това пък, дето младенците били избити от 

Ирод, било не за тяхна вреда, ами за тяхна полза. Затова Августин казва в една своя 

проповед за Богоявление7

 

: „Да не си и помисляме, че Христос, който е дошъл да спаси 

людете, не е сторил нищо, за да получат награда убитите заради него, щом и увиснал на 

кръста той се помолил за убийците си.” 

 

Раздел 3. Дали подобаващо са избрани онези, пред които било явено 

раждането на Христа 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не са подобаващо избрани 

онези, пред които било явено раждането на Христа. 

                                                 
3 Gregorius Magnus papa, In Evang., hom.10.  
4 Serm. ad popul., CC 1. 
5 Cf. Ps-Chrysostomus, Op. imperf. in Mt., hom.2. 
6 Sermones, XXXIV 2. 
7 Serm. ad popul., CCCLXXIII 3. 
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 1. Наистина, у Матея, 10:5, Господ е заръчал на учениците си: „По път към 

езичници не ходете”: та първо да бъде явен на иудеите, нежели на езичниците. 

Следователно, както се вижда, в началото още по-малко е било редно Христовото 

раждане да бъде открито на езичниците, които „от изток дойдоха”, както четем у 

Матея, 2:1. 

 2. Освен това божествената истина е редно да бъде откровена най-вече на 

Божиите приятели: съгласно реченото у Иова, 36:33: „Прогласи за тия неща на 

приятеля Си.” А влъхвите очевидно са неприятели Божии: понеже в Левит, 19:31, е 

казано: „Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не 

ходете.” Следователно раждането на Христа не е трябвало да бъде явено на влъхвите. 

 3. Освен това Христос е дошъл да освободи целия свят от властта на дявола: 

поради което у Малахия, 1:11, е речено: „От слънчев изток до запад ще стане велико 

името Ми между народите.” Следователно раждането на Христа е трябвало да бъде 

явено не само на обитатели на изтока, ами на различни люде навсякъде по земята. 

 4. Освен това всички тайнства на стария закон са били изображения на Христа. 

Но тайнствата на стария закон се предоставяли чрез служението на свещениците на 

закона. Следователно, както изглежда, раждането на Христа е трябвало да бъде явено 

по-скоро на свещенослужителите в храма, нежели на пастирите в полето. 

 5. Освен това Христос бил роден от девица майка и бил малък на възраст. 

Следователно той изглежда е по-подобаващо да бъде явен на юноши и девици, нежели 

на старци, женени или вдовци, каквито са Симеон и Анна. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 13:18: „Аз зная, кои съм избрал.” 

Ала което става по Божия премъдрост, става по подобаващ начин. Следователно по 

подобаващ начин са избрани онези, на които било явено Христовото раждане. 

 

 Отговарям с думите, че спасението, което трябвало да дойде чрез Христа, 

засяга всички различни помежду си люде: понеже, както е речено в Посланието до 

колосяните, 3:11, в Христа „няма ни мъж ни жена, ни елин ни иудеин, ни роб ни 

свободник”, и така нататък за всички подобни. И за да бъде това отнапред изобразено в 

самото Христово рождение, той бил явен на всички човешки състояния. Понеже, както 

отбелязва Августин в една проповед за Богоявление8

                                                 
8 Ibid., CCII 1. 

, „пастирите били израилтяни, 
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влъхвите – езичници. Първите били местни, вторите дошли от далеч. Но и едните и 

другите се срещнали все едно до крайъгълен камък.” Между тях имало и друго 

различие: влъхвите били мъдри и могъщи, пастирите – простодушни и нищожни. 

Христос бил явен при това както на праведници, на Симеон и Анна,  така и на 

грешници, сиреч на влъхвите; явен е също както на мъже, така и на жени, например на 

Анна; та по този начин да проличи, че никое човешко състояние не е изключено от 

Христовото спасение. 

 

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

Христовото рождество било предугаждане на онова пълно явяване, което предстояло. И 

както при второто Христовата благодат била огласена от Христа и апостолите му най-

напред на иудеите, пък едва след това на езичниците; така най-напред при Христа 

дошли отблизо пастирите, първите плодове на иудеите, а сетне отдалеч и влъхвите, 

които по думите на Августин9

 На второто следва да се отговори, че пак според Августин в същата проповед

 били „първите плодове на езичниците”. 
10 

„у грубите пастири преобладавало неумението по същия начин, както в светотатствата 

на влъхвите – нечестивостта. Ала крайъгълният камък привлякъл към себе си и едните, 

и другите, понеже той пожелал да избере безумците, та да посрами мъдрите, и да 

призове не праведниците, ами грешниците: та никой велик да не се възгордява и никой 

слаб да не се обезнадеждава.” Според някои11

 На третото трябва да се отвърне, че, както отбелязва Хризостом

 пък въпросните влъхви били не злодеи, а 

мъдри астролози, които персите и халдеите назовават именно „влъхви”. 
12, „влъхвите 

дошли от изток, понеже вярата е тръгнала оттам, където се ражда денят: тъй като 

вярата е светлина за душите.” Или „понеже всички, които идват при Христа, идват от 

него и чрез него”13

                                                 
9 Ibid., CC 1. 

: поради което у Захария, 6:12, е речено: „Ето мъж, името Му е 

Младочка.” А се казва буквално, че са дошли от изток, тъй като според някои 

пристигнали от най-източните части: или пък са дошли от някакви съседни на Иудея 

земи, които обаче са иудейски територии на изток. За вярване е обаче, че и в други 

части на земята е имало някакви указателни знаци за раждането на Христа: например в 

10 Ibid., CC 3. 
11 Cf. Hieronymus, In Dan., 2:2; Ps.-Chrysostomus, Op. imperf. in Mt., hom.2. 
12 Loc. cit. 
13 Cf. Remigius Antissiodorensis, In Mt. hom.7. 
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Рим потекло миро, а в Испания се появили три слънца, които постепенно се слели в 

едно.14

 На четвъртото трябва да се отговори, че пак според Хризостом ангелът, 

огласил раждането на Христа, не отишъл в Иерусалим да извести писарите и 

фарисеите: понеже били развратени и изпълнени със завист. Докато пастирите били 

простодушни и по начина си на живот наподобявали праотците и Мойсей. Чрез тези 

пастири, прочее, са обозначавани и църковните учители, на които били откровени 

скритите за иудеите Христови тайни. 

 

 На петото пък следва да се отвърне, че по думите на Амвросий15

 

 „раждането 

на Господа е трябвало да бъде засвидетелствувано не само от пастирите, ами и от люде 

праведни и на възраст”: на чието свидетелство, поради праведността им, повече се 

вярва. 

 

Раздел 4. Дали Христос сам е трябвало да яви собственото си 

раждане 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос сам е трябвало да 

яви собственото си раждане. 

 1. Наистина, „причината, която е сама по себе си, е по-мощна от тази, която е от 

нещо друго”, както е казано в осма книга на „Физика”.16

 2. Освен това у Иисуса Сирахов, 20:30, е казано: „Скрита мъдрост и потаено 

съкровище – каква полза от двете.” Ала Христос от самото си зачеване е притежавал в 

пълнота съкровището на мъдростта и благодатта. Така че, ако не проявяваше тази 

пълнота чрез делата и думите си, напразно ще са му дадени мъдростта и благодатта. 

Което е нелепо, доколкото „Бог и природата не правят нищо непразно”, както четем в 

първа книга на „За небето”.

 Но Христос е явил раждането 

си чрез други: на пастирите чрез ангелите, а на влъхвите чрез звездата. Следователно 

още повече е трябвало да яви раждането си чрез самия себе си. 

17

                                                 
14 Eusebius, Chronica, II 184 sq. 

 

15 In Lc., II. 
16 Aristoteles, Phys., VIII 5, 257a30; Thomas Aquinas, lect.9. 
17 Id., De caelo, I 4, 271a33; Thomas Aquinas, lect.8. 
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 3. Освен това, в книгата „За детството на Спасителя”18

 

 четем, че Христос още в 

детството си сторил много чудеса. Така излиза, че е явил раждането си сам. 

 Противно на това е обаче твърденията на папа Лъв на споменатото място, че 

влъхвите заварили Иисуса по нищо неотличаващ се от обикновено човешко дете. А 

другите деца не явяват себе си. Следователно не е било редно и Христос сам да яви 

собственото си раждане. 

 

 Отговарям с думите, че раждането на Христа било заради човешкото спасение, 

което е чрез вяра. А спасителната вяра изповядва божествеността и човековостта на 

Христа. Ето защо раждането на Христа трябвало да бъде явено така, щото 

доказателството за божествеността му да не навреди на вярата в човековостта му. Това 

станало именно, когато Христос проявил в себе си един вид човешко безсилие и при 

все това явил божествената си сила чрез Божиите твари. Затова Христос явил 

раждането си не сам, ами чрез някакви други твари. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че по пътя на 

възникването и движението непременно се върви от несъвършеното към съвършеното. 

Затова Христос най-напред бил явен чрез други твари, а едва след това сам явил себе си 

вече по съвършен начин. 

 На второто трябва да се отговори, че макар скритата мъдрост да е безполезна, 

мъдрият ще яви себе си не във всяко, а само в подходящото време: защото у Иисуса 

Сирахов, 20:6, е речено: „Някой мълчи, защото няма що да отговаря; а някой мълчи, 

защото му знае времето.” Така че мъдростта не била дадена напразно на Христа, тъй 

като той явил себе си в подходящото време. А това, дето криел себе си в подобаващото 

за това време, е също указание за мъдростта му. 

 На третото пък следва да се отвърне, че въпросната книга „За детството на 

Спасителя” е апокриф.19 И Хризостом отбелязва в коментара си върху Иоана20

                                                 
18 De infantia Salvatoris, 26 sqq. 

, че 

Христос не е вършел чудеса преди да превърне водата във вино: съгласно реченото у 

Иоана, 2:11: „Тогава Иисус тури начало на чудесата Си.” Та думите му са: „Понеже ако 

вършеше чудеса от най-ранна възраст, не би имало нужда други да го показват на 

19 Gratianus, Decretum, I d.15 cn.3. 
20 In Io., hom.21. 
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израилтяните. Наистина, Иоан Кръстител казва: „За да стане Той явен на Израиля, 

затова дойдох да кръщавам с вода” (Иоан, 1:31). Основателно значи не е наченал да 

дава знаци в най-ранна възраст. Защото те биха сметнали въплъщението за 

въображаемо: и, стопени от завист, биха го разпнали преди отреденото време.” 

 

Раздел 5. Дали Христовото раждане е трябвало да бъде явено чрез 

ангелите и звездата21

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че раждането на Христа не е 

трябвало да бъде явено чрез ангелите и звездата (Лука, 2:8). 

 1. Наистина, ангелите са духовни субстанции: съгласно реченото в Псалома, 

103:4: „Ти правиш духовете Свои Ангели.” Ала Христовото раждане е било по плът: а 

не според духовната му субстанция. Следователно не би трябвало да бъде явено чрез 

ангелите. 

 2. Освен това праведните са по-сродни с ангелите, нежели с които и да е други: 

съгласно реченото в Псалома, 33:8: „Ангелът на Господа застава около ония, които Му 

се боят, и ги избавя.” Само че раждането на Христа не било явено на праведните, сиреч 

на Симеон и Анна, чрез ангели. Следователно и на пастирите не е трябвало да бъде 

явено чрез ангели. 

 3. Освен това очевидно и на влъхвите не е трябвало да бъде явено чрез звездата 

(Мат., 2:1 сл.). Защото това, както изглежда, би послужило като повод за заблуждение 

на онези, които смятат звездите за властвуващи над ражданията на човеците. А 

поводите за съгрешаванe трябва да бъдат отнемани от човеците. Следователно не е 

подобавало раждането на Христа да бъде явено чрез звездата. 

 4. Освен това знакът трябва да е сигурен, за да може чрез него нещо да стане 

явно. А звездата очевидно не е сигурен знак за раждането на Христа. Следователно, 

както излиза, то и не е явено по подобаващ начин чрез звездата. 

 

 Противно на това е обаче казаното във Второзаконие, 32:4: „Делата Божии са 

съвършени.” А въпросното явяване е божествено дело. Следователно то е и сторено 

чрез подобаващи знаци. 

 

                                                 
21 Cf. In Mt., II. 
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 Отговарям с думите, че както при силогистичното доказателство онова, което 

следва да се докаже, бива доказвано чрез нещо по-познато, така и при явяването чрез 

знаци това трябва да стане чрез неща, близки на людете, пред които нещо следва да 

бъде явено. Очевидно е обаче, че за праведните мъже е близко и обичайно да бъдат 

вътрешно поучавани от Светия Дух, без да им бъдат показвани сетивни знаци, сиреч 

това да става чрез духа на пророчеството. Ала останалите, бидейки отдадени на 

сетивните вещи, следва да бъдат водени от сетивното към умопостигаемото. Иудеите 

пък били привикнали да получават божествените ответи чрез ангелите: от които 

получили и закона, съгласно реченото в Деяния на апостолите, 7:53: „Приехте закона 

при служение на Ангелите.” На свой ред езичниците, и най-вече астролозите, 

обикновено наблюдавали движението на звездите. Затова на праведните, именно на 

Симеон и Анна, раждането на Христа било явено чрез вътрешно внушение от страна на 

Светия Дух: съгласно реченото у Лука, 2:26: „Нему бе предсказано от Духа Светаго, че 

няма да види смърт, докато не види Христа Господен.” А на пастирите и влъхвите, 

които били отдадени на сетивните вещи, Христовото рождение било показано чрез 

зрими видения. И тъй като раждането не било изцяло земно, ами и в някакъв смисъл 

небесно, то бива открито и на едните, и на другите чрез небесни знаци: както и 

Августин отбелязва в една своя проповед за Богоявление22

 Напълно основателно раждането на Христа било откровено чрез ангели на 

пастирите, тъй като последните са иудеи, а на иудеите често са се явявали ангели: пък 

на влъхвите, които имали обичая да съзерцават звездите, било явено чрез знак от 

звезда. Понеже, както казва Хризостом

, че „ангели обитават 

небесата и звезди ги красят: така и едните, и другите прогласяват славата Божия”. 

23, „Господ пожелал да ги призове чрез 

обичайни неща, снизхождайки към тях”. Има и друго основание. По думите на 

Григорий24 „пред иудеите, които се ползували от разума, трябвало да проповядва 

разумно същество, именно ангелът. Езичниците обаче, които не умеели да се ползуват 

от разума си, та да познаят Бога, били поведени не от глас, ами от зрими знаци. И както 

проповедниците провъзгласили в словата си пред народите вече проговорилия Господ, 

така немите елементи го огласили, докато той още бил безсловесен.” Има и още едно 

основание. Според Августин25

                                                 
22 Serm. ad popul., CCIV. 

 „на Авраама било обещано неизброимо потомство, 

което ще се роди не от плътско семе, ами от преизобилна вяра. Затова то следва да бъде 

23 In Mt., hom.6. 
24 Gregorius Magnus papa, In Evang., I hom.10. 
25 Cf. Leo Magnus papa, Sermones, XXXIII 2. 
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сравнено с многобройността на звездите: та да има надежда за небесно потомство”. Ето 

защо езичниците, „изобразени като звезди, били подтикнати от раждането на нова 

звезда” да се отправят към Христа, чрез когото да станат Авраамово семе. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че от явяване има нужда, 

което само по себе си е скрито: а не това, което само по себе си е явно. Но плътта на 

новородения била явна: скрита била божествеността му. Затова въпросното раждане 

подобавало да бъде явено чрез ангелите, които са служители Божии. Затова и ангелът 

се явил в блясък: та да бъде показано, че новороденият е сияние на славата на Отца 

(Евр., 1:3). 

 На второто трябва да се отговори, че праведните нямали нужда от зримо 

явяване на ангелите, ами тям, поради съвършенството им, бил достатъчен вътрешният 

подтик на Светия Дух. 

 На третото трябва да се отговори, че звездата, която явила раждането на 

Христа, не е дала никакъв повод за заблуждение. Защото, както отбелязва Августин в 

„Против Фауст”26, „на никой астролог не е хрумнало да обвърже съдбата на 

новородения човек със звездите до степен, та да твърди, щото при раждането на човека 

дадена звезда напуска орбитата си и се отправя към новородения”: както се случило със 

звездата, показала раждането на Христа. Ето защо по този начин не се подкрепя 

заблуждението на онези, според които „жребият на раждащите се люде е обвързан с 

подредбата на звездите и този ред не може да бъде променен, когато се роди човек”. 

Също и Хризостом27

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че, както свидетелствува 

Хризостом

 отбелязва, че „работа на астрономията не е от звездите да познава 

новородените, ами от часа на раждането да предвещава бъдещето. Само че влъхвите не 

знаели времето на Христовото раждане, та, тръгвайки от него, да познаят бъдещето по 

движението на звездите: ами по-скоро станало обратното.” 

28

                                                 
26 Contra Faustum, II 5. 

, в някои апокрифи можем да прочетем, дето някакъв народ далеч на изток, 

до самия океан, притежавал писание, дошло под името на Сет, говорещо за въпросната 

звезда и за даровете, които трябва да бъдат поднесени. Този народ грижливо следял за 

появата на звездата, назначавайки дванадесет наблюдатели, които в определено време 

смирено възлизали на планината. Та те впоследствие съзряли звезда, имаща формата на 

27 In Mt., hom.6. 
28 Op. imperf. in Mt., II. 
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малко дете и кръст, изобразен върху нея. Или пък трябва да се каже29, че „влъхвите 

следвали Валаамовото предание, което гласи: „Изгрява звезда от Иакова” (Числа, 

24:17). Та като съзряли звезда извън световния ред, проумяли, че тя е онази, която 

Валаам пророкувал като бъден знак за Царя на иудеите.” Или трябва да кажем заедно с 

Августин в проповедта му за Богоявление30

 

, че „ангели напомнили и откровили на 

влъхвите”, дето звездата обозначава раждането на Христа. И вероятно това били 

„добри ангели, доколкото, възхвалявайки Христа, те дирили собственото си спасение”. 

Или пък да прибегнем до думите на папа Лъв на споменатото място от проповедта му 

за Богоявление, че „освен видът, който съзряли с телесните си очи, по-бляскав лъч на 

истината пронизал сърцата им и този лъч бил свързан с просветлението на вярата”. 

 

Раздел 6. Дали Христовото раждане е било явено в подходящия ред 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовото раждане не е било 

явено в подходящия ред. 

 1. Наистина, раждането на Христа би трябвало да бъде явено най-вече на ония, 

които били по-близо до Христа и които повече го желаели: съгласно реченото в 

Премъдрост Соломонова, 6:14: „Тя дори преваря ония, които искат да я познаят” и най-

напред тям се показва. Но праведниците били най-близки до Христа по вяра и най-

много желаели пришествието му: поради което у Лука, 2:25, е речено за Симеон, че 

„беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева”. Следователно раждането 

на Христа трябвало да бъде явено най-напред на Симеон, а не на пастирите и влъхвите. 

 2. Освен това влъхвите били „първите плодове” на повярвалите в Христа 

езичници. Но най-напред във вярата „ще влезе цялото множество езичници”, а едва 

след това „целият Израил ще се спаси”, както е речено в Посланието до римляните, 

11:25 сл. Следователно раждането на Христа е трябвало най-напред да бъде явено на 

влъхвите, пък едва сетне на пастирите. 

 3. Освен това у Матея, 2:16 е казано, че „Ирод изби всички младенци във 

Витлеем и във всичките му предели, от две години и надолу, според времето, което бе 

точно узнал от мъдреците”: от което излиза, че влъхвите са дошли при Христа две 

                                                 
29 Cf. Ambrosiaster, Quaest. Nov. et Vet. Test., I 62. 
30 Serm. ad popul., CCCLXXIV. 
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години след раждането му. Следователно неподобаващо е, дето раждането Христово е 

било явено на езичниците след толкова много време. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Даниила, 2:21: „Той променя времена и 

години.” Така че времето на явяването на Христовото рождение очевидно е установено 

по напълно подходящ начин. 

 

 Отговарям с думите, че раждането на Христа е явено най-напред на пастирите, 

още в самия ден на рождението му. Защото у Лука, 2:8 сл., четем: „В тая същата страна 

имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си... 

Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да 

идем до Витлеем... И дойдоха бързешком.” По-късно при Христа дошли влъхвите, 

именно на тринадесетия ден от рождението му, в който се празнува празникът 

Богоявление. Защото ако това беше станало след година или дори след две, не биха го 

намерили във Витлеем: понеже у Лука, 2:39, е писано, че „когато свършиха всичко 

според закона Господен”, сиреч представили детето Иисус в храма, „върнаха се в 

Галилея, в своя град Назарет”. След това раждането било явено на праведниците в 

храма, на четиридесетия ден, както четем пак там, 2:22. Основанието за този ред е, че 

чрез пастирите са означени апостолите и другите вярващи от иудеите, на които най-

напред била явена Христовата вяра и сред които нямало „мнозина силни и мнозина 

благородни”, както е казано в Първото послание до коринтяните, 1:26. След това 

Христовата вяра достигнала до множеството езичници, изобразени отнапред чрез 

влъхвите. Сетне достигнала до множеството иудеи, изобразени отнапред чрез 

праведниците. Поради което Христос бил показан на иудеите в техния храм. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че според апостола в 

Посланието до римляните, 9:30 сл., „Израил, който търсеше закона на правдата, не 

достигна до закона на правдата”: а езичниците, които „не търсеха оправдание”, 

преварили като цяло иудеите в праведната си вяра. Като изображение за това е, дето 

Симеон, който чакал утехата на Израил, последен познал родения Христос: а го 

преварили влъхвите и пастирите, които не чакали Христовото раждане с такова 

вълнение. 

 На второто трябва да се отговори, че макар множеството езичници да встъпили 

във вярата преди множеството иудеи, първите плодове на иудеите преварили по вяра 
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първите плодове на езичниците. Ето защо раждането на Христа било явено най-напред 

на пастирите, нежели на влъхвите. 

 На третото пък следва да се отвърне, че относно явяването на звездата пред 

влъхвите мненията се раздвояват. Според Хризостом на споменатото място в коментара 

му върху Матея и Августин в една проповед за Богоявление31 звездата се явила на 

влъхвите две години преди раждането на Христа: и едва след като споделили това 

помежду си и се подготвили за път, те пристигнали от далечните източни краища при 

Христа на тринадесетия ден от рождението му. Затова и Ирод, който се почувствувал 

измамен от влъхвите, тутакси след отпътуването им наредил да бъдат избити 

младенците от две години и надолу, допускайки, че Христос би могъл да е роден 

тогава, когато се е явила звездата, за която бил чул от влъхвите. Според други32 

звездата се появила за пръв път, когато Христос бил роден, и щом я видели, влъхвите 

тутакси поели на път, прекосявайки дългото разстояние за тринадесет дни, донякъде 

водени от божествена сила, донякъде благодарение бързоходността на камилите. Това е 

така, в случай че са дошли отдалеч. Защото други настояват, че са пристигнали от 

близката област, от която бил Валаам, последователи на чието учение били те. А е 

казано, че са дошли от изток, понеже въпросната област е в източната част на земята на 

иудеите. Съгласно това тълкуване Ирод избил младенците не веднага при отпътуването 

на влъхвите, ами две години по-късно. А това, дето временно се въздържал да го стори, 

било или защото междувременно трябвало да отиде до Рим във връзка с някакво 

обвинение срещу му33: или защото се боял от някакви опасности; или пък защото 

вярвал, че влъхвите, „подлъгани от появата на невярна звезда, след като не намерили 

предполагаемия от тях новороден, се срамували да се върнат у дома си”, както 

отбелязва Августин в „За съгласието между евангелистите”.34 А избил не само 

двугодишните, ами и по-малките, понеже, както заявява Августин35

 

, „се боял да не би 

младенецът, комуто служат звездите, да преобразува вида си така, щото да изглежда 

било малко по-голям, било малко по-малък”. 

 

                                                 
31 Serm. suppos., CXXXI. CXXXII. 
32 Срв. бел. 13. 
33 Cf. Petrus Comestor, Hist. Scholast., In Ev., 11. 
34 De consensu evangelist., II 11. 
35 Cf. Petrus Comestor, loc.cit. 
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Раздел 7. Дали явилата се на влъхвите звезда била една от небесните 

звезди36

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че явилата се на влъхвите звезда е 

била една от небесните звезди. 

 1. Наистина, в една своя проповед за Богоявление37

 2. Освен това пак Августин отбелязва в друга проповед

 Августин заявява: „Когато 

Бог се склоня към гръдта и се оставя да бъде увит в прости пелени, изведнъж нова 

звезда проблясва на небето.” Следователно небесна звезда била тази, която се явила на 

влъхвите. 
38

 3. Освен това звездите, които не са на небето, ами са във въздуха, се наричат 

комети: а тези не се явяват при раждането на царете, ами по-скоро са знаци за тяхната 

смърт. А онази звезда означила раждането на Царя, поради което и влъхвите питат у 

Матея, 2:2: „Де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток.” 

Следователно тя, както изглежда, е била от небесните звезди. 

: „Ангели прогласяват 

Христа на пастирите, звезда – на влъхвите. И на едните, и на другите проговаря небесен 

език, тъй като отказал езикът на пророците.” Само че явилите се на пастирите ангели 

наистина били от небесните. Следователно и явилата се на влъхвите звезда наистина 

била от небесните такива. 

 

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

„Против Фауст”: „Тя не била от онези звезди, които от самото начало на творението 

следват орбитата си, определена от закона на Създателя: ами когато Дева родила, явила 

се нова звезда.” 

 

 Отговарям с думите, че, както отбелязва Хризостом на споменатото място в 

коментара си върху Матея, явилата се на влъхвите звезда не била една от небесните, и 

това се доказва от много неща. Първо, защото никоя друга звезда не следва този път. 

Наистина, тя се движела от север на юг: защото така е разположена Иудея спрямо 

Персия, откъдето дошли влъхвите. 

                                                 
36 Cf. In Mt., II. 
37 Serm. suppos., CXXII.   
38 Serm. ad popul., CCI 1. 
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 На второ място това става видно от времето. Защото тя се явила не само през 

нощта, ами и по пладне. Което не е присъщо на звезда, също както не е присъщо и на 

луната. 

 На трето място, защото ту се показвала, ту се скривала. Наистина, като влизали в 

Иерусалим, тя се скрила: а сетне, като открили Ирод, се показала. 

 На четвърто място, защото не извършвала непрекъснато движение: ами 

тръгвала, щом влъхвите трябвало да тръгнат, и спирала, щом те трябвало да спрат; 

също както ставало и с облака в пустинята (Изх., 40:34; Второзак., 1:33). 

 На пето място, защото показала раждането от Девата не като останала нависоко, 

ами като се спуснала надолу. Наистина, у Матея, 2:9, е казано, че „звездата, която бяха 

видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше 

Младенецът”. От което става видно, че думите на влъхвите: „Видяхме звездата Му на 

изток”, не бива да се разбират в смисъл, че те се намирали на изток, пък им се явила 

звезда, грееща над земята Иудина: ами че тя била именно на изток и ги предшествувала 

по пътя им към Иудея (въпреки че някои се съмняват в това). Разбира се, тя не би могла 

да посочи точно дома, ако не беше близо до земята. А това, както сам Хризостом 

отбелязва, не е собствено присъщо на самата звезда, ами на „някаква разумна сила”. 

Откъдето излиза, че „тази звезда всъщност е била някаква невидима сила, 

преобразувана в такъв тъкмо вид”. 

 Ето защо някои39 смятат, че както Светият Дух се спуснал на кръстения Господ 

във вид на гълъб, така пак той се явил на влъхвите във вид на звезда. Според други пък 

ангелът, който се явил на пастирите в човешки вид, се явил на влъхвите във вид на 

звезда. По-вероятно обаче става дума за новосътворена звезда, не в небето, ами в 

близкия до земята въздух, която се движела по Божия воля. Поради което и папа Лъв 

заявява в проповедта си за Богоявление40

 

: „На тримата влъхви в източните краища се 

явила звезда с ново сияние, по-бляскава и по-красива от останалите звезди, която 

обърнала към себе си погледите и душите на людете: за да не сметнат тези за лишено от 

смисъл необичайното нещо, което виждат.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че „небе” в Светото 

Писание понякога се назовава въздухът: например в Псалома, 8:9: „птици небесни и 

риби морски”. 
                                                 
39 Ps.-Augustinus, De mirabilibus Sanctae Scripturae, III 4. 
40 Sermones, XXXI 1. 
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 На второто трябва да се отговори, че самите небесни ангели са задължени да 

низхождат към нас, понеже според Посланието до евреите, 1:14, са „провождани да 

служат”. А небесните звезди не променят мястото си. Така че аргументът не се отнася 

до същото. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както тази звезда не следвала 

движението на небесните такива, така не следвала и движението на кометите, които 

нито се появяват денем, нито променят определената си орбита. При все това 

значението й не е чак толкова чуждо на това на кометите. Понеже небесното Христово 

царство „ще съкруши и разруши всички царства, а само ще стои вечно”, както е речено 

у Даниила, 2:44. 

 

 

Раздел 8. Дали е подобавало влъхвите да отидат да се поклонят и 

почетат Христа 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобавало влъхвите да 

отидат да се поклонят и почетат Христа. 

 1. Наистина, почит към царя дължат неговите поданици. Но влъхвите не са били 

от Иудейското царство. Така че, доколкото разбрали от звездата, че е роден тъкмо „Цар 

Иудейски”, изглежда неподобаващо да отидат да му се поклонят. 

 2. Освен това глупаво е да прогласяваш друг цар приживе на настоящия. А в 

Иудейското царство властвувал Ирод. Следователно, прогласявайки раждането на цар, 

влъхвите са сглупили. 

 3. Освен това по-сигурен е небесният, нежели човешкият знак. А влъхвите 

дошли в Иудея от изтока, водени от небесно знамение. Следователно глупаво са 

постъпили, бидейки водени от звездата, да търсят и човешки знак, питайки: „Де е 

родилият се Цар Иудейски?” 

 4. Освен това дарове и почитания са дължими единствено на вече властвуващи 

царе. Ала влъхвите не заварили Христа в блясъка на царското достойнство. 

Следователно не подобавало да му поднасят дарове и почитание като на цар. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Исая, 60:3: „Народите ще дойдат към 

твоята светлина, и царете – към сиянието, което изгрява над тебе.” 
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 Отговарям с думите, че, както беше казано, влъхвите били „първите плодове на 

народите”, повярвали в Христа, и в тях се е проявила първоначално вярата и 

посвещението на народите, дошли отдалеч при Христа. И както посвещението и вярата 

на народите била без заблуда поради внушението на Светия Дух, така е редно да 

смятаме, че влъхвите, вдъхновени от Светия Дух, мъдро са почели Христа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори с думите на Августин от 

споменатата проповед за Богоявление, а именно, че „много от Иудейските царе се 

раждали и умирали, ала влъхвите не потърсили никого от тях, за да му се поклонят. Те 

очевидно не смятали, че тези царе, каквито и да били те, заслужават да бъдат така 

почитани от далечни, инородни и външни на това царство люде. Но те били узнали, че 

се е родил такъв, за когото нямали и най-малко съмнение, че почитайки го, ще 

придобият онова спасение, което идва от Бога.” 

 На второто трябва да се отговори, че прогласеното от влъхвите давало израз на 

устойчивостта на народите, изповядвайки Христа до смърт. Затова Хризостом 

отбелязва пак на същото място в коментара си върху Матея: „Съзирайки бъдния Цар, 

не се страхували от настоящия. Все още не били видели Христа, ала били готови да 

умрат за него.” 

 На третото трябва да се отговори, че според Августин в проповедта му за 

Богоявление41 „звездата, която отвела влъхвите на мястото, дето се намирало 

божественото дете с майка си, девицата, е можела да ги заведе в града Витлеем, където 

е роден Христос. Ала тя не го сторила, докато и иудеите не дали свидетелство за града, 

в който е роден Христос”: та „опирайки се на две свидетелства”, както отбелязва папа 

Лъв на споменатото място, „с по-гореща вяра да дирят оногова, когото прогласявали и 

блясъкът на звездата, и авторитетът на пророчеството”. Така те „прогласяват” 

раждането на Христа и „питат” за мястото, „вярват и дирят, обозначавайки ония, които 

пристъпват по вяра и жадуват да го видят”, както отбелязва Августин в друга своя 

проповед.42

                                                 
41 Serm. ad popul., CC 2. 

 На свой ред иудеите, които им посочили мястото на Христовото раждане, 

„станали като строителите на Ноевия ковчег, които помогнали на другите да избягат, а 

сами погинали в потопа. Чули отговора на въпроса си и тръгнали по своя си път; 

учителите го казали и останали пак на същото място, подобно на крайпътните знаци, 

42 Ibid., CLXXXXIX.  
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които посочват пътя, ала не поемат по него.”43

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че, както отбелязва Хризостом в 

коментара си върху Матея

 Пък и по Божия воля станало тъй, щото 

като не виждали вече звездата, влъхвите по човешко внушение поели към Иерусалим, 

търсейки тъкмо в този град царството на новородения Цар, та в Иерусалим най-напред 

да бъде огласено на всеослушание Христовото раждане, съгласно реченото у Исая, 2:3: 

„От Сион ще излезе законът и от Иерусалим – словото Господне.” И също за да бъде 

осъдена чрез старанието на дошлите отдалеч влъхви леността на иудеите, които били 

съвсем близо. 

44, „ако влъхвите бяха дошли да търсят земен цар, биха се 

смутили, задето са предприели безпричинно такъв тежък път”. И нито биха му се 

поклонили, нито биха му поднесли дарове. „Но тъй като дирили небесния Цар, макар да 

не видели в него никакво царско величие, се доверили на свидетелството на звездата и 

го почели”: защото виждат човека, а разпознават Бога. И принасят подобаващи за 

Христовото достойнство дарове: „злато, като на велик Цар; тамян кадят на Бога, защото 

него използуват в Божиите свещенодействия; миро, с което биват умити телата на 

мъртвите, поднасят на оногова, който трябва да умре за всеобщо спасение”.45

    

 Така, 

отново според Григорий, биваме поучени „да принасяме на новородения Цар злато, 

чрез което се обозначава мъдростта, просиявайки със светлината на мъдростта пред 

лика му”; да му кадим тамян, „чрез който се изразява смирението на молитвата, 

отпращайки постоянно към Бога благоуханията на молитвите си”; да му поднасяме 

миро, „чрез което се означава умъртвяването на плътта, когато чрез въздържание 

умъртвяваме всички плътски пороци”. 

 

                                                 
43 Ibid., CCCLXXIII 4. 
44 Op. imperf. in Mt., hom.2. 
45 Gregorius Magnus papa, In Evang., I hom.10. 
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