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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЧУДЕСА 
 

 Следва да разгледаме отделните видове чудеса. 

 Първо, чудесата спрямо духовните субстанции. 

 Второ, чудесата спрямо небесните тела. 

 Трето, чудесата спрямо човеците. 

 Четвърто, чудесата спрямо неразумните твари. 

 

 

Раздел 1. Дали са били подобаващи чудесата, които Христос сторил 

по отношение на духовните субстанции 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че чудесата, които Христос сторил по отношение на 

духовните субстанции, не са били подобаващи. 

 1. Наистина, сред духовните субстанции светите ангели превъзхождат демоните: 

понеже според Августин в трета книга на „За Троицата”1

 2. Освен това чудесата на Христа имали за цел да проявят божествеността му. 

Ала божествеността на Христа не е трябвало да бъде показвана на демоните: понеже по 

този начин би било възпрепятствувано тайнството на страданието му, съгласно 

реченото в Първото послание до коринтяните, 2:8: „Ако бяха познали, не биха разпнали 

Господа на славата.” Следователно той не е трябвало да върши чудеса спрямо 

демоните. 

 „предателският и грешен 

разумен жизнен дух е управляван от благочестивия и праведен разумен жизнен дух”. А 

за Христа не четем да е вършил чудеса спрямо добрите ангели. Следователно и спрямо 

демоните не е трябвало да върши такива. 

 3. Освен това чудесата на Христа били за слава Божия: поради което у Матея, 

9:8, е казано, че „народът, като видя това”, сиреч излекувания от Христа разслабен, 

„почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт на човеците”. Само че демоните 

не прославят Бога: понеже „неприятна е похвалата в устата на грешник”, както е речено 

у Иисуса Сирахов, 15:9. Затова и, както четем у Марка, 1:34, и у Лука, 4:41, „не 

                                                 
1 De Trinitate, III 4. 
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оставяше бесовете да казват” неща, свързани със славата му. Следователно е очевидно 

неподобаващо да сторва някакви чудеса спрямо демоните. 

 4. Освен това сторените от Христа чудеса са за спасение на човеците. Ала 

понякога прогонването на бесовете от човеците ставало с вреда за последните. 

Например с телесна вреда, както у Марка, 9:26, демонът по заповед на Христа „като 

изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че 

то е умряло”. Или пък с вреда за самите неща, както когато пратил демоните, по тяхна 

молба, в свинете, които се хвърлили в морето; поради което гражданите на областта 

„Го молиха да си отиде от пределите им”, както четем у Матея, 8:31 сл. Оказва се, 

следователно, че не е подобавало да върши подобни чудеса. 

 

 Противно на това е обаче дето това е отнапред огласено у Захария, 13:2, където 

е речено: „Нечистия дух ще отстраня от земята.” 

 

 Отговарям с думите, че сторените от Христа чудеса били някакви доказателства 

за вярата, на която той учел. В бъдеще чрез божествената му сила повярвалите в него 

трябвало да бъдат освободени от властта на демоните: съгласно реченото у Иоана, 

12:31: „Сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън.” Ето защо подобавало заедно с 

другите чудеса да освобождава обзетите от демоните люде. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че чрез Христа човеците 

трябвало да бъдат освободени от властта на демоните в същата степен, в която и да 

бъдат приобщени към ангелите: съгласно реченото в Посланието до колосяните, 1:20: 

„С кръвта на кръста Му да примири всичко, било земно, било небесно.” Затова спрямо 

ангелите не е подобавало да показва на людете други чудеса, освен дето ангелите им се 

явяват: което, прочее, станало при раждането му, при възкресението и при 

възнесението. 

  На второто трябва да се отговори, че, както казва Августин в девета книга на 

„За Божия град”2

                                                 
2 De civ. Dei, IX 21. 

, „Христос открил себе си на демоните само толкова, колкото искал: а 

искал само толкова, колкото трябвало. Тям обаче той се открил не така, както на 

светите ангели, сиреч като вечен живот: ами чрез някакви временни следствия от 

силата си”. Най-напред, като видели, че Христос изпитва глад след постите, те 
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сметнали, че той не е Син Божи. Затова по повод реченото у Лука, 4:3: „Ако си Син 

Божий”, и т.н., Амвросий3 отбелязва: „Какво друго е искал да изрази с тези думи, ако 

не, че е знаел, щото Божият Син ще дойде, ала не е смятал, че ще дойде в немощно 

тяло?” А след това, като видял някои чудеса, допуснал, че това е Божият Син. Поради 

което във връзка с реченото у Марка, 1:24: „Зная Те, кой си Ти, Светия Божий”, 

Хризостом4 заявява, че „не разпознавал сигурно и непоклатимо Христовото 

пришествие”. Това, дето го признавали за Божи Син, по-скоро предполагали, без да са 

сигурни. Затова Беда пише в коментара си върху Лука5

 На третото трябва да се отговори, че чудото с прогонването на демоните 

Христос сторил не за полза на демоните, ами на човеците, та те да го възславят. Затова 

забранил на демоните да говорят похвални неща за него: на първо място, за да ни даде 

пример. Понеже, както пише Атанасий

: „Демоните го признават за Син 

Божи: и, както е заявено по-нататък, „знаят, какво Той е Христос”. Защото, като го 

видял изтощен от постите, дяволът проумял, че е истински човек: но, като не съумял да 

го изкуси, съмнявал се, дали той е Божият Син. А сега, благодарение силата на личбите, 

проумял или по-скоро заподозрял, че е Синът Божи. Така той убедил иудеите да го 

разпнат не защото не го смятал за Христос или за Божи Син: ами защото не предвидил, 

че той самият ще бъде осъден за смъртта му. За тази скрита от света тайна апостолът 

казва, че „никой от властниците на този век не е познал; защото, ако я бяха познали, не 

биха разпнали Господа на славата”. 

6, „той го принудил да сдържи думите си, макар 

да казвал истината, за да ни привикне да не обръщаме внимание на такива неща, дори 

ако те изглеждат истинни. Защото не е редно да ни е предоставено божественото 

Писание, пък ние да бъдем наставлявани от дявола”: тъй като това е опасно, доколкото 

демоните често примесват лъжи към истината. Или пък, според Хризостом7, „те не 

бивало да си присвояват славата на апостолското служение. И не било редно 

Христовата тайна да бъде огласена със зловонен език: понеже „неприятна е похвалата в 

устата на грешник”. Или, най сетне, както твърди Беда8

                                                 
3 In Lc., IV. 

, „не искал по този начин да се 

разпали завист у иудеите”. Затова и „на самите апостоли било наредено да се въздържат 

да говорят за него: за да не би, като бъде прогласено божественото величие, да стане 

ненужен дарът на страданието му”. 

4 Коментарът към мястото е на Виктор Антиохийски. 
5 In Lc., II. 
6 Fragm. in Lc., 4:33.  
7 Cf. Cyrillus Alexandrensis, In Lc., 4:41. 
8 In Lc., II. 
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 На четвъртото пък следва да се отвърне, че Христос е дошъл именно за да 

поучава и върши чудеса за полза на людете и най-вече за спасението на душата. Затова 

и позволил на прогонваните от него демони да навреждат на човеците, било на телата, 

било на делата им, в името на спасението на човешката душа, сиреч за поучение на 

людете. Ето защо Хризостом отбелязва в коментара си върху Матея9, че Христос 

„позволил на демоните да влязат в свинете не защото бил сговорен от тях, ами на първо 

място, за да покаже, колко големи щети причиняват демоните на човеците; на второ 

място, за да научим всички, че те дори на свинете нищо не дръзват да сторят, ако той не 

им разреши; на трето място, за да посочи, че те биха нанесли по-тежки вреди на 

човеците, нежели на свинете, ако в помощ не се притече божественото провидение”. 

Поради пак същите причини той позволил онзи, който е освободен от демоните, след 

време още по-тежко да бъде измъчван от тях; от което мъчение обаче сетне 

окончателно го освободил. Оттук проличава, както забелязва Беда10, че „често, когато 

след като сме изпаднали в грях опитваме да се върнем към Бога, старият наш враг се 

нахвърля върху ни с още по-големи и тежки атаки. Той прави това било за да ни накара 

да възненавидим добродетелта: било за да си отмъсти за несправедливото му според 

него прогонване.” А изцереният човек станал като мъртъв, тъй като, както отбелязва 

Иероним11

 

, на изцерените е речено в Посланието до колосяните, 3:3: „Вие умряхте и 

вашият живот е скрит с Христа в Бога.” 

 

Раздел 2. Дали по подходящ начин от Христа са сторени чудеса 

спрямо небесните тела12

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че сторените от Христа спрямо 

небесните тела чудеса са неподобаващи. 

 1. Наистина, както казва Дионисий в четвърта глава на „За божествените 

имена”13

                                                 
9 In Mt., hom.28. 

, „на божественото провидение е присъщо не да разрушава, ами да спасява  

природата”. Само че небесните тела са по самата си природа неразрушими и 

10 In Mc., 11:18. 
11 Ps.-Hieronymus, In Mc., 11:25. 
12 Cf. In Mt., XXVII. 
13 De div. nom., IV 33; Thomas Aquinas, lect.23. 
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непроменими: както е доказано в първа книга на „За небето”.14

 2. Освен това според движението на небесните тела е обозначен ходът на 

времената: съгласно реченото в Битие, 1:14: „Да бъдат светила на небесната твърд: и да 

бъдат знакове и за времена, и за дни, и за години.” Така с изменението на небесните 

тела се изменят разчленеността и редът на времената. Ала никъде не четем астролозите, 

тези според Исая, 47:13, „звездобройци и предсказвачи по новолуния”, да са забелязали 

нещо такова. Следователно Христос очевидно не е променял нищо в хода на небесните 

тела. 

 Следователно не е 

подобавало чрез Христа да бъде осъществено някакво изменение в небесните тела. 

 3. Освен това повече е подобавало чудеса да върши живият и поучаващият 

Христос, нежели умиращият: било защото, както е речено във Второто послание до 

коринтяните, 13:4, „бе разпнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия”, с която именно 

вършел чудеса; било защото въпросните чудеса потвърждавали учението му. Но никъде 

не четем приживе Христос да е сторвал чудеса спрямо небесните тела; нещо повече, 

отказал на фарисеите, които, както четем у Матея, 12:38 сл. и 16:1 сл., го подканяли да 

даде „личба от небето”. Следователно и в смъртта си не е бивало да прави чудеса 

спрямо небесните тела. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 23:44 сл.: „Настана мрак по цялата 

земя до деветия час; и потъмня слънцето.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, Христовите чудеса 

трябвало да са такива, щото да покажат, че той е Бог. А това не проличава толкова 

очевидно от преобразуването на низшите тела, които могат да бъдат задвижвани и от 

други причини, колкото от преобразуването в хода на небесните тела, които са 

неподвижно подредени именно само от Бога. Това и заявява Дионисий в писмото си до 

Поликарп15

 

: „Трябва да се проумее, че понякога нещо в небесната подредба и движение 

може да бъде преобърнато, ала само ако е налице движеща причина, която създава 

всичко и го променя съобразно собственото си слово.” Ето защо е подобавало Христос 

да върши чудеса и спрямо небесните тела. 

                                                 
14 Aristoteles, De caelo, I 3, 270a12. 
15 Ep. VII 2. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че както по-низшите тела 

биват естествено задвижвани от небесните, които стоят по-горе от тях в реда на 

природата; така за всяко творение е естествено да бъде преобразувано от Бога 

съобразно волята му. Поради което Августин заявява в двадесет и шеста книга на 

„Против Фауст”16

 На второто трябва да се отговори, че чрез стореното от Христа чудо не е 

преобърнат ходът на времената. Защото според някои мракът и слънчевото затъмнение 

по време на Христовите страсти се дължали на това, дето слънцето отдръпнало лъчите 

си, без каквото и да е изменение в движението на небесните тела, съобразно което се 

измерват времената. Затова Иероним отбелязва в коментара си върху Матея

 (а същото е включено и в глосата към Посланието до римляните, 

11:24, по повод на реченото: „Ако ти против естеството”, и т.н.): „Бог, създателят и 

установителят на всички неща, не прави нищо противно на природата: понеже това, 

което той прави, е тъкмо природата на всяко нещо.” Така природата на небесните тела 

не се разрушава, когато ходът им бъде променен от Бога: тя би се разрушила, ако би 

била променена от някаква друга причина. 

17: 

„Изглежда, че голямото светило прибрало лъчите си, за да не гледа увисналия на кръста 

Господ или за да не услажда нечестивите богохулници.” Това отдръпване на лъчите не 

бива обаче да бъде разбирано в смисъл, че слънцето има властта да праща или отдръпва 

лъчите си: защото то ги праща не по избор, ами по природата си, както настоява 

Дионисий в четвърта глава на „За божествените имена”.18 А се казва, че е отдръпнало 

лъчите си, когато под въздействието на божествената сила слънчевите лъчи не 

достигали до земята. За Ориген това станало с намесата на облаците. В коментара си 

върху Матея19

                                                 
16 Contra Faustum, XXVI 3. 

 той казва: „От казаното дотук се разбира, че някакви тъмни, 

многобройни и големи облаци се събрали над Иерусалим и над Иудея; и затова 

настъпил дълбок мрак от шестия чак до деветия час. Та аз смятам, че това знамение 

било същото като другите, случили се в тъкмо в Иерусалим при страстите Христови, 

сиреч разкъсването на завесата, земетресението и т.н.”: или пък то се разпростряло по-

нашироко към Иудея”, поради което и е казано: „Настана мрак по цялата земя”; което 

се отнася именно дf земята на Иудея, както в Трета книга Царства, 18:10, Авдий се 

обръща към Илия с думите: „Жив Господ, Бог твой! Няма нито един народ и царство, 

където да не е пращал господарят ми да те търси”, подсказвайки, че са го търсили сред 

17 In Mt., IV. 
18 De div. nom., IV 1. 
19 In Mt., 27:45. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
XLIV. За отделните видове чудеса 

7 

 

http://philosophymedieval.org/  

народите тъкмо в Иудея. По-този въпрос обаче е по-добре да се доверим на Дионисий, 

който като очевидец свидетелствува, че това се случило поради вмъкването на луната 

между нас и слънцето. В споменатото си писмо до Поликарп той отбелязва: „Видяхме 

луната неочаквано да закрива слънцето”, когато именно били в Египет, както е 

отбелязано пак там. И говори за четири чудеса. Първото е, че естествено слънчево 

затъмнение чрез препречване на луната става единствено във времето, когато слънцето 

и луната са близо. Тогава обаче, на петнадесетия ден, когато била Пасха на иудеите, 

луната противостояла на слънцето. Поради което заявява: „Защото не беше 

подходящото време.” Второто чудо било, че към шестия час луната била видяна насред 

небето заедно със слънцето, а вечерта се явила на мястото си, сиреч на изток, 

противостояща на слънцето. Поради което казва: „И пак я видяхме”, сиреч луната, „до 

вечерта по свръхестествен начин да заема диаметрално спрямо слънцето положение”, 

сиреч да му противостои диаметрално. Така става ясно, че не бил объркан обичайният 

ход на времената: понеже благодарение на божествената сила тя по свръхестествен 

начин се доближила до слънцето не в подходящото време и сетне се отдалечила от него 

и се върнала на собственото си място в подходящото време. Третото чудо е, че 

естествено слънчевото затъмнение започва винаги откъм запад и се движи на изток: 

това е така, понеже луната извършва собственото си движение от запад на изток по-

бързо от слънцето в неговото собствено движение; затова луната, идвайки от запад, 

достига слънцето и го подминава, движейки се на изток. А тогава луната вече била 

подминала слънцето и отстояла от него на половин орбита, противостоейки му. Затова 

трябвало да се обърне на изток към слънцето и да го достигне най-напред откъм изток, 

движейки се на запад. Това именно той и казва: „Видяхме затъмнението да започва от 

изток, да обхваща слънцето”, понеже цялото слънце било затъмнено, „и сетне да се 

отдръпва оттам”. Четвъртото чудо е, че при естествено затъмнение слънцето започва да 

се появява отново от същата част, от която преди това е започнало да се скрива: понеже 

луната, заставайки пред слънцето, с естественото си движение го прекосява на изток, 

така че първо напуска западната част, която първо е и закрила. Тогава обаче луната, по 

чудодеен начин движейки се от изток на запад, не прекосила слънцето, та да застане на 

запад от него: ами след като го закрила напълно, се върнала пак на изток: и така най-

напред напуснала онази част на слънцето, която последна била закрила. Така 

затъмнението започнало откъм изток, ала се прояснила най-напред западната страна. 

Това именно казва и той: „И видяхме, че ущърбността и прочистването дойдоха не от 

едно и също място”, сиреч откъм една и съща част на слънцето, „ами от диаметрално 
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противоположната”. Петото чудо добавя Хризостом в коментара си върху Матея20

 На третото пък следва да се отвърне, че Христовата божественост е трябвало 

да бъде показана най-вече тогава, когато най-много проличавала слабостта на 

човешката му природа. Затова при раждането на Христа на небето се появила нова 

звезда. Поради което Максим казва в проповедта си за Рождество

, 

отбелязвайки, че „мракът се задържал за три часа, докато слънчевото затъмнение 

преминало за един само миг: понеже то не продължило, както знаят наблюдавалите го”. 

От което се подразбира, че луната била под слънцето. Освен ако не поискаме да кажем, 

че времето на мрака се изчислява от мига, в който слънцето започнало да се затъмнява, 

до този, в който напълно се изчистило. Само че, както отбелязва Ориген на 

споменатото място в коментара му върху Матея, против това синовете на тоя век 

възразяват: „Как така никой нито от гърците, нито от варварите не е писал за толкова 

чудно събитие?” И добавя, че някой си Флегон „отбелязал в хрониката си, щото това се 

случило по времето на император Тиберий; ала не уточнил, че то станало по 

пълнолуние”. Следователно това можело да се случи тъкмо защото астролозите в целия 

тогавашен свят не били готови да наблюдават затъмнението, тъй като за него не било 

време: а мракът, смятали те, се дължи на някаква аномалия на въздуха. В Египет обаче, 

където поради чистия въздух рядко се появяват облаци, Дионисий и другарите му били 

удивени и поради това внимателно наблюдавали въпросното омрачаване. 

21

 

: „Ако презреш 

яслите, вдигни очи и виж новата звезда на небето, прогласяваща на света Господнето 

раждане.” В страданията в още по-голяма степен се проявява слабостта на човешката 

природа в Христа. Затова е трябвало да бъдат показани още по-големи чудеса спрямо 

основните световни светила. По думите на Хризостом на споменатото място в 

коментара му върху Матея „това е знак, че ще даде на молещите го, казвайки „Род 

лукав и прелюбодеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк 

Иона.”, като има предвид кръста и възкресението. Защото далеч по-чудно е това да се 

случи нему на кръста, нежели докато ходи по земята.” 

 

 

 

                                                 
20 In Mt., hom.88. 
21 Hom.13. 
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Раздел 3. Дали е подобавало Христос да върши чудеса спрямо 

човеците 

 

На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобавало Христос да 

върши чудеса спрямо човеците. 

1. Наистина, по-значима в човека е душата, нежели тялото. Ала Христос е 

сторил много чудеса спрямо тялото, а спрямо душата не чуваме да е правил чудеса: 

защото обръщал неверниците към вярата не насилствено, ами наставлявайки ги и 

показвайки им външни чудеса; и не чуваме да е направил мъдри някои глупци. 

Следователно, както излиза, не подобава да е вършил чудеса спрямо човеците. 

2. Освен това, както беше казано по-горе, Христос е вършел чудеса с божествена 

сила: а на нея е присъщо да действува мигновено, съвършено и без ничия помощ. Но 

Христос не винаги изведнъж е изцерявал телата на людете: защото у Марка, 8:23 сл., е 

речено, че „като хвана слепия за ръка, изведе го вън от селото и, като плюна на очите 

му, сложи върху му ръце и го попита вижда ли нещо. Той, като погледна нагоре, каза: 

виждам човеците да минават като дървета. После пак сложи ръце на очите му и го 

накара да погледне. И върна се зрението му, и виждаше всичките ясно.” Така става 

ясно, че не го е изцерил мигновено, ами най-напред несъвършено и чрез плюнка. 

Следователно той очевидно не е подобавало да върши чудеса спрямо човеците. 

3. Освен това нещата, които не се съотнасят взаимно, не се и премахват 

едновременно. Ала телесната болест не винаги бива причинена от грях: както става 

явно от реченото от Господа у Иоана, 9:2 сл.: „Нито тоя е съгрешил, нито родителите 

му, за да се роди сляп.” Затова не е трябвало да опрощава греховете на молещите го да 

излекува телата им люде, както четем, че постъпил с разслабения според Матея, 9:2: 

още повече, че телесното лечение, което е по-малко от опрощението на греховете, не е 

достатъчно доказателство за това, дето той е в състояние да отпуска грехове. 

4. Освен това чудесата са сторени от Христа, за да потвърдят учението му и 

засвидетелствуват божествеността му, както беше казано по-горе. Но никой не бива да 

възпрепятствува целта на делото му. Следователно неподобаващо изглежда Христос да 

е наредил на някои чудесно изцерени от него да не го казват никому, както се вижда от 

Матея, 9:30, и Марка, 8:26: още повече, че на други заповядал да огласят сторените 

спрямо тях чудеса, както например у Марка, 5:19, четем, че се обърнал към 
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освободения от демоните с думите: „Иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти 

стори Господ.” 

 

Противно на това е обаче реченото у Марка, 7:37: „Всичко хубаво върши: и 

глухите прави да чуват, и немите – да говорят.” 

 

Отговарям с думите, че водещите към дадена цел неща трябва да са съразмерни 

със самата цел. А Христос е дошъл в света и поучавал, за да спаси людете: съгласно 

реченото у Иоана, 3:17: „Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде 

светът спасен чрез Него.” Затова подобавало Христос, лекувайки в частност по 

чудодеен начин людете, да покаже себе си като всеобщ и духовен Спасител на всички. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че водещите към целта 

неща се отличават от самата цел. Но сторените от Христа чудеса са отнесени като към 

цел към спасението на разумната част, което е в просветляването на мъдростта и 

оправдаването на човеците. Първото от тях предпоставя второто: понеже, както е 

казано в Премъдрост Соломонова, 1:4, „в лукава душа няма да влезе премъдрост и няма 

да обитава в тяло, което робува на греха”. Ала човеците могат да бъдат оправдани 

единствено ако сами го пожелаят: защото обратното би противоречало както на 

понятието за справедливост, което включва праведността на волята, така и на 

понятието за човешката природа, която следва да бъде водена към доброто по свободно 

произволение, а не по принуда. Значи Христос е оправдал с божествената си сила 

вътрешно човека; сиреч не против волята на последния. И това няма отношение към 

чудесата: ами към тяхната цел. По същия начин с божествена сила влял мъдрост у 

простодушните ученици: поради което и у Лука, 21:15, им заявява: „Аз ще ви дам уста 

и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши 

противници.” От гледна точка на вътрешното озарение това не се числи към видимите 

чудеса: ами само от гледна точка на външното действие е така, доколкото людете 

видели необразовани и простовати човеци да говорят толкова мъдро и убедено. Поради 

което в Деяния на апостолите, 4:13, е речено: „Като виждаха”, именно иудеите, 

„смелостта на Петра и Иоана и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха 

се.” И все пак подобни духовни резултати, макар да се отличават от видимите чудеса, 

свидетелствуват в някаква степен за учението и силата на Христа: съгласно реченото в 

Посланието до евреите, 2:4: „Бог потвърдяваше свидетелството им с поличби и чудеса, 
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с различни сили и с раздаване даровете на Светаго Духа.” Така или иначе, Христос е 

вършел някои чудеса спрямо душите на хората, най-вече променяйки низшите им 

способности. Ето защо, коментирайки реченото у Матея, 9:9: „Стана и тръгна след 

Него”, Иероним22 заявява: „Блясъкът и величието на скритата божественост, която 

просиявала и в човешкото лице, били способни да привличат към Христа от пръв 

поглед.” А реченото пак там, 21:12: „Изпъди всички продавачи и купувачи”, коментира 

така23: „За мен сред всички сторени от Господа личби най-чудна ми се вижда именно 

тази, при която един човек, при това презрян по онова време, бил в състояние с един 

само удар на камшика да прогони такова множество. Наистина, очите му излъчвали 

нещо огнено и звездно, а върху лицето му просиявало божественото му величие.” На 

свой ред и Ориген отбелязва в коментара си върху Иоана24, че „това чудо е по-голямо 

от превръщането на водата във вино: понеже тогава той подчинил неодушевената 

материя, а тук завладял умовете на толкова много човеци”. По повод пък на реченото у 

Иоана, 18:6: „Те се дръпнаха назад и паднаха на земята”, Августин25 казва: „Един 

единствен невъоръжен вик пронизал, отблъснал, съборил цяла тълпа, грозна в омразата 

си, въоръжена до зъби.” В същия смисъл и у Лука, 4:30: е казано, че Иисус „премина 

посред тях и си отиде”: което Хризостом26 тълкува така: „Заставайки посред 

всевъзможните клопки, неспособни да го уловят, той показал превъзходството на 

божествеността си.” А по повод на реченото у Иоана, 8:59: „Иисус се скри и излезе от 

храма”, Августин27

 На второто трябва да се отговори, че Христос е дошъл да спаси света не само с 

божествена сила, ами с чрез тайната на въплъщението си. Ето защо често при 

излекуването на болните прибягвал не само до божествената си сила, лекувайки чрез 

заповедно наричане, ами прилагал и неща, отнасящи се до човековостта му. Затова по 

 отбелязва: „Не се скрил като страхливец в ъгъла на храма, нито се 

притулил зад стена или колона: ами благодарение на небесното си могъщество сторил 

себе си невидим за обсадилите го и излязъл посред тях.” От всичко това става видно, че 

когато пожелаел, Христос променял с божествената си сила душите на хората, не само 

оправдавайки ги и вливайки в тях премъдрост, което е свързано с целта на чудесата: 

ами и външно привличайки ги, плашейки ги или удивлявайки ги, което е свързано със 

самите чудеса. 

                                                 
22 In Mt., I. 
23 Ibid., III. 
24 In Io., hom.11. 
25 In Io., tr.112. 
26 In Io., hom.48. 
27 Cf. Theophylactus, ad loc. 
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повод реченото у Лука, 4:40: „Като слагаше ръка на всекиго от тях, изцеряваше ги”, 

Кирил28 казва: „Макар като Бог да бил в състояние да прогони със слово всички 

болести, той ги докосвал, показвайки, че собствената му плът е пригодна да предоставя 

лек.” По повод пък на реченото у Марка, 8:23 сл.: „Като плюна на очите му, сложи 

върху му ръце” , и т.н., Хризостом пояснява пак на същото място: „Плюл и положил 

ръка върху слепия, желаейки да покаже, че божественото слово, придружено от 

действие, върши чудеса: защото ръката изразява действието, а плюнката – 

произнесеното от устата слово.” По повод най-сетне на реченото у Иоана, 9:6: 

„Направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия”, Августин29 отбелязва: 

„От плюнката направил кал, защото Словото е станало плът.” Или пък за да обозначи, 

че сам той бил този, който направил човека от кал, както твърде Хризостом.30 Прочее, 

по повод Христовите чудеса трябва да съобразим, че той изобщо вършел съвършени 

дела. Поради което Хризостом31 тълкува реченото у Иоана, 2:10: „Всеки човек слага 

първом доброто вино”, по следния начин: „Чудесата Христови са такива, че са далеч 

по-прекрасни и по-полезни от случващото се естествено.” А също мигновено изцерявал 

напълно болните. Поради което Иероним32 пояснява реченото у Матея, 8:15: „Тя стана 

и им служеше”, така: „Здравето, което принася Господ, идва цялото наведнъж.” Що се 

отнася точно до въпросния слепец, при него това станало по противоположния начин 

поради неверието му, както казва Хризостом.33 Или пък според Беда34

 На третото трябва да се отговори, че, както беше казано по-горе, Христос 

вършел чудеса с божествена сила. Но „делата Божии са съвършени”, както е казано във 

Второзаконие, 32:4. А не е съвършено онова, което не достига целта си. Цел на 

външното изцеряване, сторено от Христа, е излекуването на душата. Затова на Христа 

не подобавало да лекува тялото, без да се погрижи и за душата. Поради което по повод 

 „лекувал 

постепенно оногова, когото бил в състояние да излекува изцяло с една само дума, за да 

покаже големината на човешката слепота, която само отчасти и постъпателно се 

възвръща към светлината; а и за да ни даде знак за собствената си благодат, чрез която 

подпомага отделните ни стъпки към съвършенството”. 

                                                 
28 In Lc., ad loc. 
29 In Io., ad loc. 
30 In Io., hom.56. 
31 Ibid., hom.22. 
32 In Mt., I. 
33 Cf. Victor Antiochenus, In Mc., 8:23. 
34 In Mc., II. 
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реченото у Иоана, 7:23: „Цял човек здрав направих в събота”, Августин35 отбелязва: 

„Излекуван е, за да е здрав телесно; и повярвал, за да е здрав душевно.” На разслабения 

в частност е казано, че ще му се опростят греховете, понеже, както заявява Иероним в 

коментара си върху Матея36 „по този начин биваме осведомени, дето много телесни 

недъзи се дължат на греховете: и затова може би първо се отпускат греховете, та да 

бъде премахната причината за недъга и да се възвърне здравето”. Ето защо и у Иоана, 

5:14, е речено: „Недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.” От което според 

Хризостом37 „научаваме, че от греха идва болестта му”. При все че, както отново 

Хризостом заявява в коментара си върху Матея38

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че по повод реченото у Матея, 9:30: 

„Гледайте никой да не узнае”, Хризостом

, „колкото по-могъща е душата от 

тялото, толкова по-голямо е опрощението на греховете от изцeряването на тялото: но 

тъй като първото не е очевидно, той извършил по-малкото, ала очевидното, за да 

покаже по-голямото и неочевидното”. 

39

 

 казва: „Това не противоречи на казаното на 

друго място: Иди и огласи славата Божия. Защото по този начин той ни учи да 

възпираме ония, които искат да ни похвалят заради нас самите. Ако обаче славата бъде 

отнесена към Бога, няма защо да ги възпираме, ами по-скоро трябва да се 

присъединяваме, за да стане това.” 

 

Раздел 4. Дали е подобавало Христос да върши чудеса спрямо 

неразумните твари 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че не е подобавало Христос да 

върши чудеса спрямо неразумните твари. 

 1. Наистина, животните са по-благородни от растенията. Ала Христос е сторвал 

чудо с растения: например когато при негова дума е изсъхнала смоковницата, както е 

казано у Матея, 21:19. Следователно Христос изглежда да е трябвало да върши чудеса 

и спрямо животните. 

                                                 
35 In Io., tr.30. 
36 In Mt., I. 
37 In Io., hom.38. 
38 In Mt., hom.29. 
39 Ibid., hom.32. 
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 2. Освен това наказание се налага с право единствено за провинение. Само че 

смоковницата не е имала вина за това, дето Христос не намерил плод в нея, когато не 

било време за плодове (Марк., 11:13). Следователно той очевидно не е подобавало да я 

изсуши. 

 3. Освен това въздухът и водата са по средата между небето и земята. А Христос 

сторил някакви чудеса на небето, както беше казано по-горе. Също и на земята: когато 

при страданието му земята се разтресла (Матея, 27:51). Излиза, следователно, че е 

трябвало да върши чудеса също във въздуха и водата: например да раздели морето като 

Мойсей или реката като Иисус Навин и Илия; или във въздуха да прогърмят 

гръмотевици, както станало на планината Синай, когато бил даден законът и както 

сторил Илия в Трета книга Царства, 18:45. 

 4. Освен това чудодействата са свързани с управлението на света от 

божественото провидение. А управлението предпоставя сътворяването. Неподобаващо 

е, следователно, дето Христос при чудесата си прибягвал до сътворяване: например 

когато умножил хлябовете (Матея, 14:15). Значи неподобаващи са били и чудесата му 

спрямо неразумните твари. 

 

 Противно на това е обаче, дето Христос е „Божията премъдрост” (1. Кор., 1:24), 

за която в Премъдрост Соломонова, 8:1, е речено, че „урежда всичко за полза”. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, Христовите чудеса са за 

това, щото в него да бъде разпозната силата на божествеността за човешко спасение. 

Божествената сила обаче е такава, че всяко творение й е подчинено. Затова той е 

трябвало да върши чудеса във всички родове творения, не само в човеците, ами и в 

неразумните твари. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че животните са по род 

близки до човека: поради което и са създадени в същия ден с него. И тъй като Христос 

сторил много чудеса спрямо човешките тела, нямало защо да върши такива и спрямо 

животинските: още повече, че с оглед на сетивната и телесната си природа човеците и 

животните, особено пък земните, са еднакви. А рибите, които живеят във водата, се 

отличават повече от човешката природа: поради което и са създадени в друг ден. С тях 

именно Христос сторил чудеса, например при богатия улов, за който четем у Лука, 5:4 

сл. и у Иоана, 21:6; и също тогава, когато Петър уловил риба и открил в нея статир 
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(Матея, 17:26). Що се отнася до свинете, хвърлили се в морето (пак там, 8:32), това 

било не божествено чудо, ами действие на демоните с Божие позволение. 

 На второто трябва да се отговори, че според Хризостом в коментара му върху 

Матея40 „когато Господ върши нещо такова с растенията или животните, не питай с 

право ли е изсъхнала смокинята, щом не й е било време да ражда, защото подобен 

въпрос е изключително глупав”, тъй като в такива неща няма вина и наказание; „ами 

гледай на стореното като на чудо и се възторгвай на сторилия го”. При това Творецът 

не постъпва несправедливо спрямо притежателя, ако по собствено произволение 

използува собственото си творение за полза на други: ами по-скоро, както отбелязва 

Иларий в коментара си върху Матея41

 На третото трябва да се отговори, че Христос вършел подобаващи нему 

чудеса също във водата и въздуха: когато именно, както четем у Матея, 8:26, „запрети 

на ветровете и на морето, и настана голяма тишина”. Нему обаче, който дошъл именно 

за да приведе всичко в състояние на мир и спокойствие, не подобавало да предизвиква 

бурни ветрове или да разделя водите. Поради което апостолът заявява в Посланието до 

евреите, 12:18: „Вие не сте пристъпили към осезаема планина, и пламнал огън, и облак, 

и мрак, и буря.” По време на страстите му обаче „храмовата завеса се раздра” (Матея, 

27:51), за да бъде показано откриването на тайните на закона; „гробовете се 

разтвориха”, за да бъде показано, че чрез смъртта му на мъртвите се дава живот; 

„земята се разтресе и скалите се разпукаха”, за да бъде показано, че вкаменените сърца 

на човеците омекнали и че със силата на страданието му целият свят трябвало да стане 

по-добър. 

, „в това откриваме аргумент за божествената 

благост. Защото когато искал да даде пример за принесеното от него спасение, той 

проявявал силата и могъществото си в човешките тела; а когато искал да даде израз на 

строгостта си по отношение на непокорните, предсказал бъдещето им с проклятието 

срещу дървото”. И това, както уточнява Хризостом на посоченото място, сторил 

именно спрямо смоковницата, „която е най-сочна: та чудото да изглежда още по-

голямо”. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че умножаването на хлябовете не 

станало чрез сътворяване, ами чрез добавяне на външна материя, превърната в хлябове. 

Затова Августин казва в коментара си върху Иоана42

                                                 
40 In Mt., hom.67. 

: „Както умножава няколкото 

41 In Mt., 21. 
42 In Io., tr.24. 
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зърна, та да станат реколта, така умножил в ръцете си петте хляба.” А очевидно е, че 

зърната се умножават и стават реколта чрез някакъв вид преобръщане. 
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