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ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА 
 

 Идва ред да разгледаме отнасящото се до извисяването на Христа. Първо ще 

стане дума за възкресението му; сетне за възнесението му; след това за сядането му 

отдясно на Отца; накрая за властта му да съди. 

 Във връзка с първото следва да се разгледат четири неща: първо, самото 

възкресение на Христа; второ, качеството на възкръсналия; трето, явяването на 

възкресението; четвърто, причинността му. 

 Относно първото се задават четири въпроса: 

 Първо, за необходимостта от възкресението му. 

 Второ, за времето. 

 Трето, за реда. 

 Четвърто, за причината. 

 

 

Раздел 1. Дали е било необходимо Христос да възкръсне1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че не е било необходимо Христос да възкръсне. 

 1. Наистина, в четвърта книга2

 2. Освен това възкръсналият се придвижва към нещо по-висше: защото 

„възправям се” (surgere) ще рече „издигам се нагоре”. Ала и след смъртта тялото на 

Христа останало съединено с божествеността, така че не би могло да се издигне към 

нещо по-висше. Следователно не му е подобавало да възкръсне. 

 Дамаскин отбелязва: „Възкресението е повторно 

душевно възправяне на онова, което се е разпаднало и е паднало.” Само че Христос не е 

паднал чрез грях, нито тялото му се е разпаднало: както става ясно от казаното по-горе. 

Следователно нему собствено не подобава да възкръсне (resurgere). 

 3. Освен това стореното чрез човековостта на Христа е за наше спасение. Но за 

спасението ни е достатъчно и страданието на Христа, чрез което сме освободени от 

вината и наказанието, както става видно от казаното по-горе. Следователно не е било 

необходимо Христос да възкръсва от мъртвите. 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.21 q.2 a.1. 
2 De fide orth., IV 27. 
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 Противно на това е обаче казаното у Лука, 24:46: „Тъй трябваше Христос да 

пострада и да възкръсне от мъртвите.” 

 

 Отговарям с думите, че е било необходимо Христос да възкръсне, и то поради 

пет причини. Първо, за да потвърди божествената справедливост, която издига 

смирилите се заради Бога: съгласно реченото от Лука, 1:52: „Свали силни от престоли и 

въздигна смирени.” Та тъй като Христос от боголюбие и послушание пред Бога се 

смирил чак до смърт кръстна, той трябвало да бъде въздигнат от Бога до славното 

възкресение. Поради което от негово име в Псалома, 138:2, е речено: „Ти знаеш”, сиреч 

„признаваш”, „кога сядам”, сиреч „смирението ми”, „и кога ставам”, сиреч „прославата 

ми във възкресението”, както пояснява глосата. 

 Второ, за да ни настави във вярата. Понеже чрез възкресението се потвърждава 

вярата ни в божествеността на Христа: тъй като, както е казано във Второто послание 

до коринтяните, 13:4: „ако и да бе разпнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия”. А в 

Първото послание до коринтяните, 15:14, е казано: „Ако Христос не е възкръснал, то 

празна е нашата проповед, празна е и нашата вяра.” И също в Псалома, 29:10: „Каква 

полза от кръвта ми”, сиреч от пролятата ми кръв, „кога сляза”, сякаш по стъпалата на 

злото, „в гроба?” Иска да каже: „Никаква. Защото ако тутакси не възкръсна, ами тялото 

ми се разпадне, никому няма да възвестя, никому няма да принеса полза”, както 

пояснява глосата. 

 Трето, за да повдигне надеждата ни. Понеже като видим, че Христос, който е 

главата ни, възкръсва, и ние ще се надяваме да възкръснем. Затова в Първото послание 

до коринтяните, 15:12, е речено: „Ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от 

мъртви, то как някои помежду вас казват, че нямало възкресение на мъртви?” И у Иова, 

19:25 сл., четем: „Но аз зная”, именно със сигурността на вярата, „че Изкупителят ми”, 

сиреч Христос, „е жив”, бидейки възкръснал от мъртвите, поради което „в последния 

ден ще ме вдигне из праха: тази моя надежда е надълбоко вътре в мен.” 

 Трето, за да придобие животът на вярващите подобаваща форма: съгласно 

реченото в Посланието до римляните, 6:4: „Както Христос възкръсна от мъртвите чрез 

славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот.” И по-нататък: „Както Христос, 

веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: тъй и вие считайте себе си мъртви за 

греха, обаче живи за Бога.” 
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 Пето, за да изпълни спасението ни. Защото както понесъл злото на смъртта, за да 

ни освободи от злините, така се прославил, възкръсвайки, за да ни тласне към доброто: 

съгласно реченото в Посланието до римляните, 4:25: „Предаден е за нашите грехове и е 

възкръснал за наше оправдание.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че макар да не паднал 

чрез греха, Христос паднал чрез смъртта: защото както грехът е отпадане от 

праведността, така смъртта е отпадане от живота. Затова казаното у Михея, 7:8, може 

да бъде разбрано като казано от името на Христа: „Не се радвай за мене, моя 

неприятелко! Макар да съм паднал, но ще стана.” По същия начин, макар тялото на 

Христа да не се разпаднало, превръщайки се в прах, отделянето на душата от тялото е 

все пак някакъв разпад. 

 На второто трябва да се отговори, че след смъртта божествеността била 

съединена с плътта на Христа по лице: не обаче и по природа, както душата се 

съединява с тялото като форма, за да образува човешката природа. Ето защо с това, 

дето тялото му е съединено с душата, то придобива по-високо положение по природа: 

не обаче и по-високо положение по лице. 

 На третото пък следва да се отвърне, че страданието на Христа, собствено 

казано, е съдействувало за спасението ни, що се отнася до отстраняването на злините: а 

възкресението – що се отнася до начеването и даването на пример за благата. 

 

 

Раздел 2. Дали е подобавало Христос да възкръсне на третия ден3

 

 

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

възкръсне на третия ден. 

 1. Наистина, членовете трябва да съответствуват на главата. Но ние, които сме 

членове Христови, не възкръсваме на третия ден от смъртта, ами възкресението ни се 

отлага за края на света. Следователно, както изглежда, и Христос, който е наша глава, 

не е трябвало да възкръсне на третия ден, ами възкресението му е трябвало да бъде 

отложено за края на света. 

                                                 
3 Cf. S. th., III q.51 a.4; Sent., III d.21 q.2 a.2; IV d.43 a.3; In Io., II lect.3; In Ps., 15; Compend. theol., 236; 
Expos. super Symb., a.5. 
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 2. Освен това в Деяния на апостолите, 2:24, Петър казва, че преизподнята или 

смъртта „не можеше да Го удържи”. Но когато човек е мъртъв, смъртта го удържа. 

Следователно се оказва, че възкресението на Христа не е трябвало да бъде отлагано за 

третия ден, ами той е било редно да възкръсне още в деня на смъртта си: още повече, че 

глосата, която споменахме по-горе, пояснява, щото „няма никаква полза от пролятата 

кръв на Христа, ако той тутакси не възкръснал”. 

 3. Освен това денят започва от изгрева на слънцето, което с наличието си 

причинява деня. Ала Христос възкръснал преди изгрев-слънце: понеже у Иоана, 20:1, е 

речено, че „в първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле 

беше още тъмно”: и тогава Христос вече бил възкръснал, тъй като следва: „камъкът е 

дигнат от гроба”. Следователно не е възкръснал на третия ден. 

 

 Противно на това е обаче казаното у Матея, 20:19: „Ще Го предадат на 

езичниците, за да бъде поруган, и бичуван, и разпнат; и на третия ден ще възкръсне.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, възкресението на Христа било 

необходимо за наставление във вярата ни. А ние вярваме в божествеността и 

човековостта на Христа: защото не е достатъчно да вярваме само в едното или само в 

другото, както става ясно от казаното по-горе. Ето защо, за да се утвърди вярата в 

божествеността му, той е трябвало бързо да възкръсне и възкресението му да не бъде 

отлагано за края на света: за да се потвърди пък вярата в истинността на човешката му 

природа и на смъртта, е трябвало да има отстояние между смъртта и възкресението; 

защото ако беше възкръснал веднага след смъртта си, може да си почислим, че смъртта 

му не е била истинска, а следователно, че не е такова и възкресението му. За да 

проличи истинността на Христовата смърт е било достатъчно възкресението му да се 

отложи до третия ден: понеже ако човек изглежда мъртъв, а пък е жив, тъкмо в рамките 

на това време могат да се проявят някакви признаци на живот. 

 С това, дето възкръснал на третия ден, се потвърждава и съвършенството на 

числото три, което е „числото на всяка вещ, тъй като има „начало, среда и край”, както 

е отбелязано в първа книга на „За небето”.4

 Показва се също по тайнствен начин, че Христос „с едната своя смърт”, която 

била светлина за правдата, „разрушил две наши смърти”

  

5

                                                 
4 Aristoteles, De caelo, I 1, 268a11; Thomas Aquinas, lect.2. 

, именно на тялото и душата, 
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които са тъмни поради греха: поради което останал в смъртта един цял ден и две нощи, 

както казва Августин в четвърта книга на „За Троицата”.6

 Показва се още, че чрез възкресението на Христа наченала третата епоха. 

Защото първата е тази преди закона; втората – тази под закона; а третата – тази под 

благодатта. С Христовото възкресение започва и третото състояние на светците. 

Защото първото е под образите на закона; второто е под истината на вярата; а третото 

ще е във вечността на славата, чието начало положил Христос с възкресението си. 

 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че главата и членовете си 

съответствуват по природа, не обаче и по сила: защото силата на главата превъзхожда 

тази на членовете. Та именно за да проличи превъзходството по сила на Христа, 

подобавало той да възкръсне на третия ден, а възкресението на останалите да бъде 

отложено за края на света. 

 На второто трябва да се отговори, че удържането предполага някаква принуда. 

Само че Христос не бил държан в смъртта поради някаква необходимост, ами бил 

„свободен между мъртвите” (Пс., 87:6). Затова останал известно време в смъртта, ала не 

държан от нея, ами по своя воля: толкова време, колкото преценил, че е необходимо за 

наставляването ни във вярата. А че нещо е станало тутакси казваме, когато е станало в 

много кратко време. 

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

възкръснал по изгрев, когато денят започнал да просветлява, за да покаже, че чрез 

възкресението си ни е извел в светлината на славата: както умрял по здрачаване, когато 

падал мрак, за да покаже, че чрез смъртта си прогонва мрака на вината и наказанието. И 

все пак се казва, че възкръснал на третия ден, като под „ден” разбираме естествения 

такъв, състоящ се от двадесет и четири часа. И, както заявява Августин на споменатото 

място от четвърта книга на „За Троицата”, „нощта чак до зазоряването, когато станало 

явно възкресението Господне, се отнася към третия ден. Понеже Бог, който казал на 

мрака да просветлее, та чрез благодатта на Новия Завет и чрез възкресението на Христа 

да чуем, че някога сме били мрак, а сега сме светлина в Господа, ни показва по някакъв 

начин, че денят започва с нощта. Защото както първите дни, поради бъдещото падение 

на човека, се броят от светлината към нощта; така сегашните, поради възстановяването 

на човека, се броят от мрака към светлината.” Така става ясно, че дори ако е възкръснал 
                                                                                                                                                         
5 Augustinus, De Trinitate, IV 3. 
6 Ibid., IV 6. 
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в полунощ, може да се твърди, че той е възкръснал на третия ден, имайки предвид 

естествения ден. В този случай обаче, понеже възкръснал на развиделяване, може да се 

каже, че е възкръснал на третия ден, дори ако имаме предвид изкуствения ден, 

причинен от присъствието на слънцето: тъй като слънцето вече било започнало да 

огрява въздуха. Поради което у Марка, 16:2, е казано, че жените дошли на гроба „след 

изгрев-слънце”. Което не противоречи на твърдението на Иоана, че било още тъмно, 

понеже, както уточнява Августин в „За съгласието между евангелистите”7

 

, „с 

настъпването на деня мракът толкова повече се сгъстява, колкото по-близо е 

светлината”; така че казаното от Марка „следва да се разбира не в смисъл, че слънцето 

вече се виждало над земята, ами че вече се приближавало към тези части”. 

 

Раздел 3. Дали Христос възкръснал пръв8

 

  

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е възкръснал пръв. 

 1. Наистина, във Вехтия Завет четем, че Илия и Елисей възкресили някакви 

люде, съгласно реченото в Посланието до евреите, 11:35: „Жени приеха умрелите си 

възкръснали.” По същия начин още преди страданието си Христос изправил на крака 

трима мъртви. Следователно Христос не е бил първият възкръснал. 

 2. Освен това у Матея, 27:52, сред другите случили се при Христовото страдание 

чудеса, се разказва, дето „гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии 

възкръснаха.” Следователно не Христос е бил първият възкръснал. 

 3. Освен това, както чрез възкресението си Христос е причина за нашето 

възкресение, така чрез благодатта си е причина за нашата благодат: съгласно реченото 

у Иоана, 1:16: „От Неговата пълнота всички ние приехме.” Но други са получили 

благодат по време преди Христа: именно всички отци от Вехтия Завет. Следователно и 

други са стигнали до телесно възкресение преди Христа. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Първото послание до коринтяните, 15:20: 

„Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък”; което глосата пояснява 

така: „тъй като възкръснал пръв по време и достойнство”. 

                                                 
7 De consensu evang., III 24. 
8 Cf. Sent., IV d.43 q.3 a.1 ad 3; In Mt., XXVII; In I Cor., XV lect.3; In Col., I lect.5; Compend. theol., 236 et 
239. 
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 Отговарям с думите, че възкресението е възстановяване от смъртта в живота. 

Ала човек се възправя от смъртта по два начина. От една страна, единствено от 

действителна смърт: когато започне да живее по някакъв начин след като е бил мъртъв. 

От друга страна така, че да се освободи не само от смъртта, ами и от необходимостта, 

нещо повече, от възможността да умре. Това именно е истинското и съвършено 

възкресение. Защото човек живее подвластен на необходимостта да умре и смъртта в 

някакъв смисъл господствува над него: съгласно реченото в Посланието до римляните, 

8:10: „Тялото е мъртво за грях.” Пък и това, което може да съществува, е битие само в 

някакво отношение, именно във възможност. От което се вижда, че възкресението, 

изтръгващо човека единствено от настоящата смърт, е несъвършено възкресение. 

 Ако обаче говорим за съвършеното възкресение, то Христос е пръв сред 

възкръсналите: понеже чрез възкресението си той стигнал до напълно безсмъртен 

живот: съгласно реченото в Посланието до римляните, 6:9: „Христос, веднъж 

възкръснал от мъртвите, вече не умира.” Несъвършено, разбира се, са възкръснали и 

други преди Христа: за да дадат някакъв предварителен знак за неговото възкресение. 

 

 Така става ясен отговорът на първото възражение. Защото и изправените във 

Вехтия Завет, и изправените от Христа са се върнали към живота, но за да умрат по-

късно. 

 На второто трябва да се отговори, че за възкръсналите с Христа има две 

мнения. Според едни те се върнали към живота, за да не умрат никога вече: понеже по-

голямо мъчение за тях би било да умрат повторно, нежели да не бяха възкръснали. В 

този смисъл, както разбира нещата Иероним в коментара си върху Матея9, „те не са 

възкръснали преди Господ да възкръсне”. Поради което и евангелистът отбелязва, че 

„като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха 

на мнозина” (Мат., 27:53). В писмото си до Еводий10

                                                 
9 In Mt., IV. 

 обаче Августин, споменавайки 

това мнение, заявява: „Зная, че според някои чрез смъртта на Господа Христа на 

праведниците е дарено такова възкресение, каквото нам е обещано в края на вековете. 

Ако те отново не заспят, напускайки телата си, трябва да видим, как следва да се 

разбира твърдението, че Христос е първият възкръснал от мъртвите, щом толкова 

много люде са възкръснали преди него. Ако се отговори, че това е по предугаждане, в 

10 Ep., CLXIV 3. 
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смисъл, че гробовете се отворили при земетресението, когато Христос още висял на 

кръста, но че телата на праведниците не възкръснали тогава, ами едва след като той 

възкръснал: пак е редно да се запитаме, защо според Петър не за Давида, ами за Христа 

е предречено, че плътта му няма да види развала, ако се има предвид гробът на Давид; 

и защо никого не убедил, при все че тялото Давидово вече го нямало там; понеже дори 

ако бил възкръснал скоро след смъртта си, гробът му все пак можел да остане. Нелепо 

би било Давид да го няма при възкресението на светците, ако му е дадено вечно такова 

като на онзи, от чието семе е Христос. Нелеко би било за обяснение и казаното в 

Посланието до евреите, 11:40, а именно, че без нас древните праведници „не ще 

постигнат съвършенство”, ако те вече са придобили неразрушимостта на 

възкресението, която нам е обещана в съвършена степен едва за края на времената.” 

Така Августин очевидно смятал, че те са възкръснали, за да умрат отново. Този 

изглежда е смисълът и на твърдението на Иероним пак на същото място в коментара му 

върху Матея, че „както Лазар възкръснал, така възкръснали и много тела на светци, за 

да покажат възкресението Господне”. Макар в друга своя проповед11

 На третото пък следва да се отвърне, че както нещата, които предхождали 

Христовото пришествие, подготвяли за Христа, така и благодатта разполага към 

славата. Затова присъщите на славата неща, независимо дали се отнасят до душата, 

като съвършеното наслаждаване на Бога, или пък до тялото, като възкръсването в 

слава, по време най-напред трябвало да са в Христа като създател на славата. А 

благодат най-напред е било редно да има в нещата, водещи към Христа. 

 да не е така 

категоричен. Доводите на Августин, прочее, изглеждат далеч по-убедителни. 

 

 

Раздел 4. Дали Христос е бил причината за своето възкресение12

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил причина за 

своето възкресение. 

 1. Наистина, възправеният от другиго не е причина за собственото си 

възкресение. А Христос бил възправен от другиго: съгласно реченото в Деяния на 

апостолите, 2:24: „Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта”; и в 

                                                 
11 Ep. 9. 
12 Cf. In I Cor., XV lect.2; In Io., II lect.3; In Rom., IV lect.3; In Ps., 40; Expos. super Symb., a.5. 
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Посланието до римляните, 8:11: „Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и 

смъртните ви тела”, и т.н. Следователно Христос не е причината за своето възкресение. 

 2. Освен това за никого не казваме, че заслужава или измолва от другиго нещо, 

чието причина сам той е. Ала Христос със страданието си заслужил възкресението: 

поради което Августин заявява в коментара си върху Иоана13

 3. Освен това според Дамаскин в четвърта книга

, че  „смиреността на 

страданието е заслужила славата на възкрсението”. Пак той измолва от Отца да 

възкръсне: съгласно реченото в Псалома, 40:11: „Ти, Господи, помилуй ме и ме 

възправи.” Следователно Христос не е бил причината за своето възкресение. 
14

 

 възкръсва не душата, а 

падналото чрез смъртта тяло. То обаче не може да се съедини от себе си с душата, 

която е по-благородна от него. Следователно възкръсналото в Христа не е можело да е 

причина за собственото си възкресение. 

 Противно на това е обаче реченото от Господа у Иоана, 10:17 сл., а именно: 

„Никой не Ми отнима душата: Аз Си я давам, за да я приема пак.” Но да възкръсна 

означава пак да приема душата си. Следователно, както излиза, Христос е възкръснал 

със собствена сила. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, смъртта не отделила 

божествеността нито от душата, нито от плътта на Христа. Така че както душата, така и 

плътта на мъртвия Христос могат да бъдат разглеждани по два начина: от гледна точка 

на божествеността и от гледна точка на самата тварна природа. По силата на 

присъединената божественост и тялото приело душата, която отдало, и душата приела 

тялото, което изоставила. Тъкмо това и се казва за Христа във Второто послание до 

коринтяните, 13:4: „Ако и да бе разпнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия.” Ако 

обаче разглеждаме тялото и душата на Христа от гледна точка силата на тварната 

природа, те не са можели да се съединят, ами Христос е трябвало да бъде възкресен от 

Бога. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че една и съща е 

божествената сила и действието на Отца и Сина. Поради което тези две неща следват 

                                                 
13 In Io., tr.104. 
14 De fide orth., IV 27. 
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едно от друго, така щото Христос бил възправен с божествената сила на Отца и сам по 

себе си. 

 На второто трябва да се отговори, че с молитвата си Христос изпросил и 

заслужил възкресението си като човек: не обаче и като Бог. 

 На третото пък следва да се отвърне, че от гледна точка на тварната природа 

тялото не е по-могъщо от душата на Христа: по-могъщо е обаче от гледна точка на 

божествената сила. Тя на свой ред, благодарение на съединената с нея божественост, е 

по-могъща от тялото с оглед на тварната му природа. Ето защо съобразно божествената 

сила тялото и душата взаимно се приели: не обаче и съобразно силата на тварната 

природа.    
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