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ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ХРИСТОВОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
 

 Следва да разгледаме преображението Христово. 

 Относно него се пита за четири неща: 

 Първо, дали е подобавало Христос да се преобрази. 

 Второ, дали сиянието на преображението е било сияние на славата. 

 Трето, за свидетелите на преображението. 

 Четвърто, за свидетелството на гласа на Отца. 

 

 

Раздел 1. Дали е подобавало Христос да се преобрази 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не е подобавало Христос да се преобрази. 

 1. Наистина, да променя фигурата си подобава не на истинското, ами на 

въображаемото тяло. Само че Христовото тяло не е било въображаемо, ами истинско, 

както беше установено по-горе. Следователно, както изглежда, то не е бивало да се 

преобразява. 

 2. Освен това фигурата е в четвъртия вид на качеството; а сиянието е в третата, 

тъй като е сетивно качество. Следователно просияването на Христа не бива да се 

нарича „преображение”. 

 3. Освен това славното тяло е дарено с четири дара, както ще бъде пояснено по-

късно: неуязвимост, бързоподвижност, изящност и сияйност. Следователно то е нямало 

защо да се преобразява, приемайки тъкмо сияйността, а не и останалите дарове. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Матея, 17:2, че „Иисус се преобрази” пред 

тримата си ученика. 

 

 Отговарям с думите, че Господ, предизвестявайки страданието си на своите 

ученици, ги подканил да го последват (Матея, 16:21 сл.). Но за да върви човек право по 

пътя, той трябва по някакъв начин отнапред да знае целта: както стрелецът не би 

отправил точно стрелата, ако преди това не съзре целта, която трябва да улучи. Затова и 

Тома възкликва у Иоана, 14:5: „Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем 
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пътя?” Това е нужно най-вече когато пътят е труден и стръмен, когато е мъчително да 

ходиш, ала целта е приятна. Но чрез страданието си Христос постигнал слава не само 

на душата си, каквато имал от самото си зачатие, ами и на тялото: съгласно реченото у 

Лука, 24:26: „Така трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си.” Към такава 

повел той и онези, които поели по следите му: съгласно реченото в Деяния на 

апостолите, 14:22: „През много скърби трябва да влезем в царството Божие.” Затова 

именно подобавало да покаже на учениците си славата на своето сияние (което е 

преображението му), в което искал да ги преобрази: съгласно реченото в Посланието до 

филипяните, 3:21: „Ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на 

Неговото славно тяло.” Във връзка с което Беда1

 

 отбелязва: „Благочестиво и 

предвидливо той им позволил за кратко време да съзрат вековечната радост, та по-

мъжествено да срещнат несгодите.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както казва Иероним в 

коментара си върху Матея2

 На второто трябва да се отговори, че фигурата се очертава от границите на 

тялото: защото фигура е „това, което бива обхванато от границата или границите”. 

Затова всичко, свързано с външната граница на тялото, в някакъв смисъл се отнася към 

фигурата. Но както цветът, така и сияйността на непрозрачното тяло се виждат на 

повърхността. Затова просияването се нарича преображение. 

, когато говорим за преображението на Христа, „никой не 

бива да смята, щото той е загубил предишната си форма и лице или че е изоставил 

истинското си тяло и е придобил духовно и въздушно такова. Евангелистът показва, 

как точно се е преобразил, заявявайки: „Лицето Му светна като слънце, а дрехите Му 

станаха бели като светлина.” Когато просиява лицето му и проличава ослепителната 

чистота на дрехите му, с това не се премахва субстанцията, ами се променя славата.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че сред изброените четири дара 

единствено сияйността е качество на самото лице: докато другите три дара се 

забелязват в някакво действие, движение или страдание. Така че Христос дава в себе си 

някакви знаци за въпросните три дара: за бързоподвижността си, когато ходи по водата; 

за изящността си, когато излиза от затворената утроба на Девата; за неуязвимостта си, 

когато се измъква ненаранен от ръцете на иудеите, които искали да го хвърлят в 

                                                 
1 In Mc., III. 
2 In Mt., III. 
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пропаст или убият с камъни. Ала не затова той се смята за преобразен: ами единствено 

заради сияйността му, която има отношение към погледа спрямо лицето му. 

 

 

Раздел 2. Дали онова сияние е било сияние на славата3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че онова сияние не е било сияние 

на славата. 

 1. Наистина, по повод реченото у Матея, 17:2: „Преобрази се пред тях”, в глосата 

на Беда4

 2. Освен това по повод на реченото у Лука, 9:27: „Няма да вкусят смърт, докле 

не видят царството Божие”, в същата глоса е пояснено: сиреч „възславянето на тялото 

във въображаемата представа за бъдното блаженство”. Само че образът на дадена вещ 

не е самата вещ. Следователно онова сияние не е било сиянието на блаженството. 

 се казва: „В смъртното тяло показва не безсмъртието, ами сияние, подобно на 

бъдното безсмъртие.” Ала сиянието на славата е сияние на безсмъртието. Следователно 

сиянието, в което Христос се показал на учениците си, не е било сияние на славата. 

 3. Освен това сиянието на славата е налице единствено в човешкото тяло. А 

сиянието на преображението се явило не само в Христовото тяло, ами в дрехите му, 

както и в светлия облак, който покрил учениците. Следователно, както се оказва, онова 

сияние не е било сиянието на славата. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод на приведените по-горе думи у Матея, 

17:2: „Преобрази се пред тях”, Иероним заявява на споменатото място: „Явил се на 

апостолите такъв, какъвто щял да бъде в съдния ден.” А по повод реченото у Матея, 

16:28: „Докле не видят Сина Човечески да иде в царството Си”, Хризостом5

 

 отбелязва: 

„Желаейки да покаже, в каква слава ще дойде по-късно, той им се открил в сегашния 

живот такъв, какъвто те били в състояние да го узнаят: за да не страдат повече заради 

смъртта на Господа.” 

 Отговарям с думите, че сиянието, прието от Христа при преображението, е 

било сияние на славата по същността си, не обаче и по начина си на съществуване. 

                                                 
3 Cf. Sent., III d.16 q.2 a.1; In Mt., XVII. 
4 In Mt., III. 
5 In Mt., hom.56. 
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Защото сиянието на славното тяло идва от сияйността на душата: както твърди 

Августин в писмото си до Диоскор.6

 Ето защо не бива да се казва, както прави това Хуго от Сен Виктор

 По същия начин сиянието на Христовото тяло при 

преображението е дошло от божествеността му и от славата на душата му. Това, дето 

славата на душата не се е разпростряла и върху тялото още със зачеването на Христа, е 

по божествено разпореждане, за да може именно в страдащо тяло да се осъществи 

тайната на нашето изкупление, както беше казано по-горе. С това обаче Христос съвсем 

не е бил лишен от способността да отпраща славата на душата към тялото. И той 

сторил тъкмо това чрез сиянието при преображението си: само че не така, както във 

възславеното тяло. Защото сиянието достига от душата към възславеното тяло като 

някакво постоянно въздействуващо върху тялото качество. Затова телесното 

просияване не е чудо във възславеното тяло. При преображението обаче сиянието е 

преходило към тялото Христово от божествеността и душата му не като вътрешно 

присъщо на тялото и въздействуващо върху него качество: ами по-скоро като преходно 

претърпяване на въздействие, както когато въздухът бива осветен от слънцето. Затова 

появилият се тогава блясък в Христовото тяло бил чудо: както чудо било и когато 

тръгнал по водата на морето (Матея, 14:25). Поради това Дионисий заявява в 

четвъртото си писмо до Гай: „По свръхчовешки начин върши Христос присъщото за 

човека: това показва свръхестествено заченалата Дева, и също неустойчивата вода, 

удържаща тежестта на материалните и земни нозе.” 
7

 

, че Христос 

приел дара на сияйността при преображението, на бързоподвижността, когато тръгнал 

по морето, и на изящността, когато излязъл от затворената утроба на Девата: понеже 

дар нарича някакво качество, вътрешно присъщо на възславеното тяло. Напротив, 

свързаното с даровете той притежавал по чудесен начин. Същото е, що се отнася до 

душата, когато Павел видял Бога в изстъплението си: както беше споменато във втората 

част на това произведение. 

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

щото сиянието на Христа не е било сияние на славата: ами че то не е било сияние на 

възславеното тяло, тъй като тялото на Христа все още не било безсмъртно. Защото 

както било разпоредено в Христа славата на душата да не се разпростира върху тялото, 

                                                 
6 Ep. CXVIII 3. 
7 Cf. Innocentius III papa, De sacro altaris mysterio, IV 12.  
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така е можело да бъде разпоредено и тя да се разпростре към дара на сияйността, но не 

и към този на неуязвимостта. 

 На второто трябва да се отговори, че въпросното сияние е наречено 

въображаемо не за да бъде обявено за истинно сиянието на славата: ами защото 

представлявало някакъв представителен образ за съвършенството на славата, съобразно 

което и тялото ще бъде възславено. 

 На третото пък следва да се отвърне, че както сиянието в тялото на Христа 

представяло бъдещото просияване на тялото му, така сиянието на дрехите му 

обозначавало бъдещото просияване на светците, което идва от сиянието на Христа, 

също както блясъкът на снега се дължи на светлината на слънцето. Поради което 

Григорий казва в тридесет и втора книга на „Поучения”8, че дрехите на Христа засияли, 

„понеже във върховното небесно сияние всички светци ще се присъединят към него, 

просиявайки в светлината на правдата. Защото с името „дрехи” обозначава праведните, 

които приобщава към себе си”: съгласно реченото у Исая, 49:18: „С всички тях ще се 

облечеш като с накит.” Светлият облак обозначава славата на Светия Дух или, според 

Ориген9

 

, „силата на Отца”, чрез която светците биват защитени в бъдната слава. Макар 

че с пълно основание може да обозначава и сиянието на обновения свят, което ще е 

сенникът за светците. Ето защо, когато на Петра било наредено да направи сенник, 

светъл облак покрил учениците. 

 

Раздел 3. Дали са посочени подходящи свидетели за 

преображението10

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не са посочени подходящи 

свидетели за преображението. 

 1. Наистина, всеки може да свидетелствува най-вече за известното нему. Ала по 

време на преображението Христово никой човек не знаел от опит каква ще е бъдната 

слава, ами това знаели само ангелите. Следователно свидетели на преображението е 

трябвало да бъдат по-скоро ангели, нежели човеци. 

                                                 
8 Gregorius Magnus papa, Moral., XXXII 6. 
9 In Mt., 3. 
10 Cf. In Mt., XVII. 
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 2. Освен това, редно е да се свидетелствува за истината, а не за измислица. Ала 

Мойсей и Илия присъствували там не наистина, ами само въображаемо: понеже глосата 

към Лука, 9:30: „Бяха Мойсей и Илия”, и т.н., пояснява: „Трябва да се знае, че там се 

появили не тялото и душата на Мойсей или Илия: ами тези тела са били оформени от 

някаква подлежаща материя. Възможно е и да се сметне, че това станало посредством 

ангелите, като ангели приели техния облик.” Следователно, както се вижда, не са били 

избрани подходящи свидетели. 

 3. Освен това в Деяния на апостолите, 10:43, е казано, че за Христа „всички 

пророци свидетелствуваха”. Следователно не само Мойсей и Илия трябвало да 

присъствуват като свидетели, ами и всички пророци. 

 4. Освен това славата на Христа е обещана на всички вярващи, в които чрез 

преображението си той пожелал да разпали желание за възславяне. Следователно той 

трябвало да вземе за свидетели не само Петър, Иаков и Иоан, ами всичките си ученици 

 

 Противно на това е обаче авторитетът на писаното в Евангелието. 

 

 Отговарям с думите, че Христос пожелал да се преобрази, за да покаже на 

людете славата си и да ги подтикне да я възжелаят, както беше казано по-горе. Към 

славата на вечното блаженство обаче човеците биват водени именно от Христа, при 

това не само живелите след него, ами и предшествениците му: ето защо, когато отивал 

към страданието си, не само „народът, който го съпровождаше”, ами и „този, който 

вървеше отпред, възклицаваше и казваше: осана”, както е речено у Матея, 21:9, като по 

този начин сякаш го молел за спасението си. Затова е и подобавало да има свидетели от 

предшествениците, каквито били Мойсей и Илия; и също от следовниците, каквито 

били Петър, Иаков и Иоан; та всичко да става „при думите на двама или на трима 

свидетели”, както четем във Второзаконие, 19:15. 

 

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

си Христос явил пред учениците си славата на тялото, която се отнася единствено до 

човеците. Затова подобавало като свидетели да бъдат привлечени не ангели, ами 

човеци. 

 На второто трябва да се отговори, че въпросната глоса е от книгата, озаглавена 

„За чудесата на Светото Писание”, която не е автентична, ами се приписва погрешно на 

Августин. Затова не трябва да се осланяме на нея. Защото на споменатото място в 
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коментара му върху Матея Иероним казва: „Трябва да забележим, че когато 

книжниците и фарисеите поискали да им даде небесна личба, той не го сторил: а тук, за 

да умножи вярата на апостолите, дава такъв знак чрез това, че Илия се спуска от 

небето, където се бил издигнал, а Мойсей се надига от преизподнята.” Което не бива да 

се разбира в смисъл, че душата на Мойсей се възсъединила с тялото му: ами тя се 

явила, приемайки телесен облик, както правят това ангелите. Илия на свой ред се явил 

в собственото си тяло, низхождайки не от емпирея, ами от онова горно място, на което 

бил отнесен с огнената колесница (4. Царств., 2:11). 

 На третото трябва да се отговори, че по думите на Хризостом от същото място 

на коментара му върху Матея „Мойсей и Илия са доведени на това място поради 

различни причини.” Първата от които е следната: „Понеже тълпите го смятали за Илия 

или Иеремия, или изобщо за един от пророците, той води със себе си най-главните 

пророци: за да проличи оттук разликата между слугите и Господа.” Втората причина е: 

„Понеже Мойсей дал закона, а Илия бил ревнител на славата Господня”. Така с 

явяването им заедно с Христа се избягва хулителството на иудеите, които „обвинявали 

Христа като нарушител на закона и като богохулник, присвоил си славата Божия”. 

Третата причина е, че по този начин проличава, дето той „има власт над смъртта и 

живота и че е съдник над мъртви и живи, щом води със себе си вече мъртвия Мойсей и 

все още живия Илия”. Четвъртата причина е посочена у Лука, 9:31: „Те говореха за 

смъртта Му, с която щеше да свърши в Иерусалим”, сиреч за страданието и смъртта му. 

Та за да укрепи душите на учениците си, той довел на това място онези, които се 

излагали на смърт заради Бога: понеже Мойсей с риск за живота си се възправил срещу 

фараона, а Илия – срещу цар Ахав (Изх., 5:1 сл.; 3. Царств., 18:1 сл.). Петата причина е, 

дето „искал учениците му да наподобяват Мойсея в кротостта му и Илия в ревността 

му”. Шестата причина добавя Иларий11

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че възвишените тайни не бива да се 

обясняват непосредствено на всички люде, ами в съответното време чрез по-извисените 

да се предават към останалите. Затова, както отбелязва Хризостом пак на същото място, 

„приел тримата като най-способни”. Защото Петър превъзхождал всички в обичта си 

към Христа  и също по предоставената му власт; Иоан бил особено обичан от Христа 

, а именно, за да покаже, че Христос е 

проповядван чрез дадения от Мойсея закон, както и чрез пророчествата, с които се 

отличавал Илия. 

                                                 
11 In Mt., XVII. 
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заради девствеността си и поради първенството му в благовещението; Иаков – поради 

първенството му в мъченичеството (Деян., 12:2). При това той не желаел тези тримата 

да съобщават на другите видяното от тях преди възкресението му: за да не би, както 

отбелязва Иероним12

 

, „поради величието си случилото се да им се стори невероятно; и 

за да не би след такава слава последвалото разпятие да ги съблазни”; или пък „народът 

изобщо да му попречи”; или, най-сетне, „за да бъдат свидетели на духовните дела, 

бидейки изпълнени със Светия Дух”. 

 

Раздел 4. Дали е подобавало да бъде добавено свидетелството на 

Отца, който рекъл: „Този е Моят възлюбен Син”13

 

  

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

свидетелството на Отца, който рекъл: „Този е Моят възлюбен Син”. 

 1. Наистина, както е речено у Иова, 33:14, „Бог говори веднъж и втори път не 

повтаря.” Но според Матея, 3:17, при кръщението гласът на Отца прогласил пак 

същото. Следователно не е подобавало то да бъде повторено и при преображението. 

 2. Освен това при кръщението заедно с гласа на Отца присъствувал и Светият 

Дух във вид на гълъб. А при преображението не било така. Следователно 

неподобаващо е изглежда прогласяването от страна на Отца. 

 3. Освен това, Христос наченал да поучава след кръщението (Матея, 4:17). И все 

пак дочутият при кръщението глас на Отца не накарал людете да го слушат. 

Следователно и при преображението не би трябвало да ги накара. 

 4. Освен това никому не бива да бъде казвано онова, което той не би могъл да 

понесе: съгласно реченото у Иоана, 16:12: „Имам още много да ви говоря, ала сега не 

можете го понесе.” Но учениците не могли да понесат гласа на Отца: понеже у Матея, 

17:6, е речено, че „като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се 

уплашиха”. Следователно гласът на Отца не трябвало да бъде отправен към тях. 

 Противно на това е обаче авторитетът на Евангелието. 

 

 Отговарям с думите, че осиновяването на синовете Божии става чрез един вид 

уподобяване с образа на естествения Божи Син. Което става по два начина: първо, по 
                                                 
12 In Mt., III. – Cf. Beda Venerabilis, Homiliae, I hom.18; Hilarius, loc. cit. 
13 Cf. In Mt., XVII. 
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благодат по пътя, което е несъвършено уподобяване; второ, по слава, което е 

съвършено уподобяване: съгласно реченото в Първото послание на Иоана, 3:2: „Сега 

сме чеда Божии, но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане 

явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както си е.” Та тъй като благодат 

придобиваме чрез кръщението, а в преображението е показано отнапред сиянието на 

бъдната слава, то както при кръщението, така и при преображението е подобавало 

естественото синовство на Христа да бъде засвидетелствувано от Отца: понеже той 

единствен изцяло познава онова съвършено раждане едновременно със Сина и Светия 

Дух. 

 

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

бъде отнесено към вечното Божие слово, с което Бог Отец прогласил съвечното нему 

единствено Слово. При все това може да се каже и че Бог прогласил с телесен глас едно 

и също два пъти, само че не заради едно и също: ами за да покаже различните начини, 

по които човеците могат да станат причастни и да се уподобят на вечното синовство. 

 На второто трябва да се отговори, че както при кръщението, когато било 

обявена тайната на първото възраждане, било показано действието на цялата Троица, 

доколкото Синът се въплътил, Светият Дух се явил във вид на гълъб, а Отец изрекъл 

себе си на глас; така и при преображението, което е тайната на второто възраждане, се 

явила цялата Троица – Отец в гласа, Синът в човека, Светият Дух в сияйния облак; 

понеже както при кръщението дава невинност, така при възкресението ще даде на 

избраниците си сиянието на славата и утехата от всяко зло, обозначени чрез светлия 

облак. 

 На третото трябва да се отговори, че Христос дошъл да даде действително 

благодат, а слава да обещае със слово. Затова при преображението с основание се 

допускат човеци, които да го слушат, не обаче и при кръщението. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че учениците е подобавало да се 

ужасят от гласа на Отца и да паднат ничком, за да проличи, щото показаната тогава 

превъзходна слава надхвърля всяко смъртно сетиво и способност: съгласно реченото в 

Изход, 33:20: „Не може човек да Ме види и да остане жив.” Това именно потвърждава и 

Иероним в коментара си върху Матея14

                                                 
14 In Mt., III. 

: че „крехкият човек няма да издържи и понесе 

вида на великата слава”. От тази именно уязвимост човеците биват излекувани чрез 
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Христа, който ги води към славата. Знак за което е обръщението му към тях у Матея, 

17:7: „Станете и не бойте се!”     
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