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ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ВЪПРОС. 
ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ХРИСТОС 
 

 След горното идва ред да говорим за качеството на възкръсналия Христос. 

 По отношение на това се задават четири въпроса: 

 Първо, дали след възкресението Христос е имал истинско тяло. 

 Второ, дали е възкръснал в цялостта на тялото си. 

 Трето, дали тялото му било славно. 

 Четвърто, за белезите от телесните му рани. 

 

 

Раздел 1. Дали след възкресението Христос е имал истинско тяло1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че след възкресението Христос не е имал истинско 

тяло. 

 1. Наистина, истинското тяло не може да е заедно с друго тяло на едно и също 

място. Само че тялото на Христа след възкресението е било заедно с друго тяло на едно 

и също място: понеже той проникнал при учениците си през заключени врати, както е 

казано у Иоана, 20:26. Оказва се, следователно, че след възкресението Христос не е 

имал истонско тяло. 

 2. Освен това истинското тяло не става невидимо за съзерцаващите го, освен ако 

не се разруши. А тялото на Христа „стана невидимо за тях”, сиреч за съзерцаващите го 

ученици, както е речено у Лука, 24:31. Следователно, както изглежда, след 

възкресението Христос не е имал истинско тяло. 

 3. Освен това всяко истинско тяло има определена фигура. Но тялото на Христа 

се явило на учениците „в друг образ”, както е видно от Марка, 16:12. Следователно 

излиза, че след възкресението Христос не е имал истинско тяло. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Лука, 24:37, а именно, че когато Христос 

се явил на учениците си, „те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух”, сиреч 

помислили, че виждат не истинско тяло, ами въображаемо. За да опровергае това, сам 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.54 a.2; q.55 a.6. 
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той казва малко по-нататък: „Попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, 

както Мене виждате, че имам.” Следователно имал не въображаемо, ами истинско тяло. 

 

 Отговарям с думите, че по думите на Дамаскин в четвърта книга2

 

 „възправя се 

онова, което е паднало”. Но тялото на Христа е паднало чрез смъртта: доколкото 

именно от него била отделена душата, която е неговата съвършена форма. Ето защо, за 

да бъде истинно възкресението на Христа, е трябвало същото Христово тяло да се 

възсъедини пак със същата му душа. И тъй като истината на телесната природа е от 

формата, следва, щото след възкресението тялото Христово е и истинско тяло, и има 

същата природа като преди. А ако тялото му беше въображаемо, то възкресението не би 

било истинно, ами привидно. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че след възкресението 

тялото на Христа не по чудо, ами по слава, както твърдят някои, влязло при учениците 

през заключените врати, пребивавайки заедно с друго тяло на едно и също място. Ала 

дали славното тяло е можело да стори това поради някакво вложено в него свойство, та 

да е заедно с друго тяло на едно и също място, този въпрос ще бъде обсъден по-

нататък, когато стане дума за всеобщото възкресение. Сега във връзка с поставения от 

нас въпрос е достатъчно да се каже, че въпросното тяло, макар да било истинско, 

влязло при учениците през затворени врати, но не поради природата на тялото, ами 

поради силата на присъединената към него божественост. Поради което Августин 

отбелязва в една от проповедите си3, че някои възразяват така: „Ако възкръснало 

същото тяло, което висяло на кръста, как е могло да влезе през заключени врати?” На 

което отвръща: „Ако отчетеш начина, няма нищо чудно. Там, където разумът е 

безсилен, наставлява ни вярата.” И в коментара си върху Иоана4 казва: „Заключените 

врати не могат да се опрат на телесната маса, в която е божествеността: ако и да не 

били отворени, в тях е можел да влезе онзи, при чието раждане майката останала 

непорочна девица.” Същото заявява и Григорий в една от своите проповеди.5

 На второто трябва да се отговори, че, както беше казано, Христос възкръснал 

за безсмъртен живот в слава. По разположеността си обаче славното тяло е „духовно”, 

сиреч подвластно на духа, както казва апостолът в Първото послание до коринтяните, 

 

                                                 
2 De fide orth., IV 27. 
3 Serm. ad popul., 247. 
4 In Io., tr.121. 
5 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.26. 
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15:44. За да бъде тялото напълно подвластно на духа, всяко негово действие трябва да е 

подчинено на волята на духа. Но виждането става чрез въздействие на видимото върху 

зрението, както става ясно от думите на Философа във втора книга на „За душата”.6 

Затова имащият славно тяло има властта да бъде виждан, когато поиска, а когато не 

иска – да не бъде виждан. При това Христос притежавал тази способност не само от 

направата на славното тяло, ами и от божествената си сила: чрез която може да стане 

така, че дори непрославените тела по чудесен начин да станат невидими: както 

например на свети Вартоломей било предоставено „да бъде видим, ако поиска, а не 

иска ли да е такъв, да бъде невидим”.7

 На третото пък следва да се отвърне, че, както отбелязва Севериан в една своя 

пасхална проповед

 Та за Христа се казва, че изчезнал пред погледа 

на учениците си, не защото се разрушил или разпаднал на невидими частици, ами 

защото по своя воля станал невидим за тях, независимо дали бил на това място или се 

махнал оттам с присъщата му бързоподвижност. 

8

 

, „никой не смята, щото при възкресението си Христос се е 

променил по лице”. Това трябва да се разбира като отнасящо се до чертите и членовете 

му: понеже в тялото на Христа, заченато от Светия Дух, нямало нищо нередно или 

безобразно, което да трябва да се поправи при възкресението. При възкресението си 

обаче той приел блясъка на славата. Поради което пак същият автор добавя: „Образът 

му се променя, ставайки от смъртен – безсмъртен: а за да стане това, той приел славата 

на лика, без да губи обаче неговата субстанция.” Впрочем, на учениците си той не се 

явил в славен вид: ами както в негова власт било тялото му да бъде видяно или да не 

бъде видяно, така в негова власт било и в очите на съзерцаващите го да попадне 

славната форма, или неславната, или някаква смесена, или каквато и да било. Така или 

иначе, дори най-малката разлика е достатъчна, за да се привиди някой явяващ се в друг 

образ. 

 

 

 

 

                                                 
6 Aristoteles, De anima, II 7, 419a7; Thomas Aquinas, lect.15. 
7 Jacobus a Voragine, Legenda aurea, CXXIII 1. 
8 Cf. Petrus Chrysologus, Sermones, 82. 
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Раздел 2. Дали тялото на Христа възкръснало в слава9

 

 

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

възкръснало в слава. 

 1. Наистина, славните тела са блестящи: съгласно реченото у Матея, 13:43: 

„Праведните ще блеснат като слънце в царството на Отца си.” Но телата се виждат като 

блестящи поради светлината, а не поради цвета си. Та щом тялото на Христа било 

видяно в цветен вид, както и преди, то очевидно не е било славно. 

 2. Освен това славното тяло е неразрушимо. А тялото на Христа не изглежда да 

било неразрушимо. Защото било осезаемо: както сам той казва у Лука, 24:39: 

„Попипайте Ме и вижте.” Ала в една своя хомилия10

 3. Освен това славното тяло е не душевно, ами духовно: както се вижда от 

Първото послание до коринтяните, 15:35 сл. Но тялото на Христа след възкресението 

очевидно било душевно: понеже той ял и пил с учениците си, както четем у Лука, 24:41 

сл, и у Иоана, 21:9 сл. Следователно излиза, че тялото на Христа не е било славно. 

 Григорий твърди, че „осезаемото 

непременно се разрушава и не може да бъде пипнато неразрушимото”. Следователно 

Христовото тяло не е било славно. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до филипяните, 

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

славно тяло.” 

 

 Отговарям с думите, че тялото на Христа при възкресението е било славно. 

Което проличава от три неща. Първо, понеже възкресението на Христа е образец и 

причина за нашето възкресение, както се вижда от реченото в Първото послание до 

коринтяните, 15:12 сл. Но светците при възкресението си имали славни тела: както е 

казано пак там, 15:49: „Сее се в безчестие – възкръсва в слава.” Ето защо, щом 

причината е по-значима от причиненото, и образецът – от образа, то още повече тялото 

на възкръсналия Христос е било славно. 

 Второ, понеже чрез унизителното страдание Христос заслужил славата на 

възкресението. Поради което сам казва у Иоана, 12:27: „Душата Ми сега се смути”, 

                                                 
9 Cf. Compend. theol., 238. – В нашия превод е следвана подредбата на разделите според Editio Leonina, 
въпреки че във въведението към въпроса местата на втория и третия раздел са разменени. 
10 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.26. 
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което се отнася до страданието: а сетне добавя: „Отче, прослави името Си”, с което 

измолва славата на възкресението. 

 Трето, понеже – както беше установено по-горе – душата на Христа от самото си 

зачеване е била славна, доколкото съвършено се наслаждавала на божествеността. Бог 

се разпоредил обаче, както беше отбелязано по-горе, славата да не се разпростира от 

душата към тялото, за да може то чрез страданието си да изпълни тайната на нашето 

изкупление. Затова, след като се изпълнила тайната на страданието и смъртта 

Христова, душата на Христа тутакси пренесла славата си върху приетото отново от нея 

възкръснало тяло. Така въпросното тяло станало славно. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че всяко приемано в 

друго бива прието според мярата на приемащото го. Та тъй като славата на тялото идва 

от душата, както споменава Августин в писмото си до Диоскор11

 На второто трябва да се отговори, че осезаемо дадено тяло се нарича не само 

поради съпротивлението, но и поради плътността си. От рядкото и плътното следват 

тежкото и лекото, топлото и студеното, както и останалите такива противоположности, 

които са началата на разрушението на съставените от елементи тела. Затова тялото, 

което може да бъде пипнато от човека, е естествено разрушимо. Ако има обаче 

съпротивляващо се на допира тяло, неразположено съобразно споменатите качества, 

които са собственият обект на човешкия допир, каквото е небесното тяло, то няма как 

да бъде наречено осезаемо. А след възкресението тялото на Христа наистина е било 

съставено от елементи и притежавало осезаеми качества, както изисква това природата 

на човешкото тяло: затова по природата си то било осезаемо. И ако не би имало нищо 

повече от природата на човешкото тяло, би било също разрушимо. Но то притежавало 

нещо, което го правело нерушимо: не природата на небесното тяло, както твърдят 

някои, за които ще стане въпрос по-нататък; ами разпространената от блажената душа 

слава: понеже, както забелязва Августин на споменатото място от писмото му до 

, блясъкът или 

сиянието на славното тяло е съобразно естествения цвят на човешкото тяло: както 

оцветеното многобагрено стъкло приема светлината на слънцето съобразно 

оцветеността си. Но както във властта на придобилия слава човек е да бъде видим или 

невидим по тяло; така в негова власт е и сиянието му да бъде или да не бъде видяно. По 

този именно начин Христос се явил на учениците си след възкресението. 

                                                 
11 Ep. CXVIII 3. 
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Диоскор, „Бог създал душата с такава могъща природа, щото от преизобилното й 

блаженство да се разпростре към тялото пълнотата на здравето, сиреч силата на 

неразрушимостта”. Затова и по думите на Григорий в същата му хомилия „проличава, 

щото след възкресението тялото било същото по природа, ала друго по слава”. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както казва Августин в тринадесета 

книга на „За Божия град”12, „след възкресението нашият Спасител, бидейки вече в 

духовна, но истинска плът, приел храна и питие с учениците си, не защото имал нужда 

да се храни, ами защото бил способен да го стори”. Понеже по думите на Беда в 

коментара му върху Лука13

 

 „жадната земя по един начин поглъща водата, по друг – 

слънчевия лъч: водата, защото има нужда от нея, лъча, защото го може”. Та той се 

хранел след възкресението „не защото имал нужда от храна, ами за да покаже 

природата на възкръсналото си тяло”. Поради това не излиза, че тялото му е душевно, 

тъй като последното изпитва нужда от храна. 

 

Раздел 3. Дали тялото на Христа възкръснало цяло14

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че тялото на Христа не е 

възкръснало цяло. 

 1. Наистина, в цялостта на човешкото тяло са включени плътта и кръвта. А 

Христос изглежда не е имал такива неща: защото в Първото послание до коринтяните, 

15:50, е казано: „Плът и кръв не могат да наследят царството Божие.” Но Христос е 

възкръснал в славата на Божието царство. Следователно той, както изглежда, не е имал 

плът и кръв. 

 2. Освен това кръвта е една от четирите течности. Така че, щом Христос е имал 

кръв, на същото основание той е имал и другите течности, които причиняват разрухата 

на телата на живите същества. Значи излиза, че тялото на Христа е било разрушимо. 

Което обаче е нелепо. Следователно той не е имал плът и кръв. 

 3. Освен това възкръсналото Христово тяло се възнесло на небето. Но част от 

кръвта му е съхранена в някои църкви като реликва. Следователно тялото на Христа не 

е възкръснало в цялостта на всички свои части. 

                                                 
12 De civ. Dei, XIII 22. – cf. ibid., XXII 19. 
13 In Lc., 24:41. 
14 Cf. Quodl., V q.3 a.1; In Io., XX lect.6. 
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 Противно на това е обаче реченото от Господа у Лука, 24:39, когато той се 

обръща към учениците си с думите: „Духът няма плът и кости, както виждате Мене, че 

имам.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, при възкресението тялото 

на Христа било същото по природа, ала друго по слава. Затова всичко отнасящо се към 

природата на човешкото тяло е било изцяло налично в тялото на възкръсналия Христос. 

Очевидно е обаче, че към природата на човешкото тяло се отнасят плътта, костите и 

кръвта, както и други подобни. Затова всички тях ги е имало в тялото на възкръсналия 

Христос. При това изцяло, без каквато и да е ущърбност: в противен случай, ако не 

било възстановено всичко, което било паднало, възкресението не би било съвършено. 

Затова и Господ обещава на вярващите у Матея, 10:30: „Вам и космите на главата са 

всички преброени.” И у Лука, 21:18, е речено: „И косъм от главата ви няма да загине.” 

 Твърдението, че тялото на Христа нямало плът и кости, както и другите 

естествени части на човешкото тяло, се отнася към заблуждението на Евтихий, 

Константинополския епископ15, който настоявал, че „в славата на възкресението 

нашето тяло ще е неосезаемо и по-фино от вятъра и въздуха; доколкото Господ, след 

като укрепил сърцата на пипналите го ученици, сторил фино до недосегаемост всичко, 

което можело да бъде докоснато в него”. Григорий отхвърля това, тъй като след 

възкресението Христовото тяло не било променено: съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 6:9: „Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира.” Поради 

което и казалият тези думи ги потвърдил със смъртта си. Защото ако е нелепо Христос 

да приеме при зачатието си друга телесна природа, именно на небесно тяло, както 

твърдял Валентин16

 

; още по-нелепо е той да приеме отново при възкресението тяло с 

друга природа: тъй като при възкресението приел отново за безсмъртен живот тялото, 

което при зачатието приел за живот смъртен. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че под „плът и кръв” на 

това място се разбира не природата на плътта и кръвта: ами или вината на плътта и 

кръвта, както твърди Григорий на споменатото място в четиринадесета книга на 

„Поучения”; или развалата на плътта и кръвта, съгласно думите на Августин в писмото 
                                                 
15 Cf. Gregorius Magnus papa, Moral., XIV 56. 
16 Cf. Augustinus, De haeresibus, 11. 
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му до Консенций „За възкресението на плътта”17

 На второто трябва да се отговори, че, както отбелязва Августин в същата 

книга

, че „там няма да има развала на плътта 

и кръвта”. Значи тялото по самата си субстанция притежава царството Божие: съгласно 

реченото у Лука, 24:39: „Духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.” 

Когато се мисли съобразно развалата си, плътта няма да го притежава. Затова към 

думите на апостола винаги се прибавя: „нито тлението може да наследи нетление”. 

18

 На третото пък следва да се отвърне, че цялата изтекла от Христовото тяло 

кръв, която явява истината на човешката природа, е възкръснала в Христовото тяло. 

Същото се отнася и за всички други съставни части, свързани с истината и цялостта на 

човешката природа. А кръвта, пазена като реликва в някои църкви, не е изтекла от 

Христовото тяло, ами по чуден начин потекла от някое прободено изображение на 

Христа. 

, „вземайки повод от кръвта, досадният ни преследвач може би ще ни притисне 

с въпроса: Ако в Христовото тяло е имало кръв, защо не и гной”, сиреч флегма; „защо 

не и жълта жлъч”, сиреч холера; „защо не и черна жлъч”, сиреч меланхолия; „които 

четири течности са в равновесие в човешката природа, както свидетелствува 

медицинската наука? Но каквото и човек да добави, да внимава да не добави развала: за 

да не наруши здравето и непорочността на собствената си вяра. Защото божественото 

могъщество е способно да отнеме които поиска качества от това видимо и осезаемо 

тяло, а други да остави: та образът да остане, а да отпадне недъгът” на развалата; да 

има движение, но без умора; да е налице способността за хранене, но не и нуждата от 

храна.” 

 

 

Раздел 4. Дали тялото на Христа е трябвало да възкръсне с белезите 

от раните19

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христовото тяло не е 

трябвало да възкръсне с белезите от раните. 

 1. Наистина, в Първото послание до коринтяните, 15:52, е казано, че „мъртвите 

ще възкръснат нетленни”. Но белезите и раните говорят за тленност и ущърбност. 

                                                 
17 Ep. CCV 2. 
18 Ibid., CCV 1. 
19 Cf. Sent., III d.21 q.2 a.4; In Io., XX lect.6; Compend. theol., 238. 
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Следователно не подобавало Христос, който е създателят на възкресението, да 

възкръсне с белезите от раните. 

 2. Освен това тялото на Христа възкръснало цялото, както беше казано. Ала 

отворените рани противостоят на цялостта на тялото: понеже те го прокъсват. 

Следователно, както излиза, не е подобавало в тялото на Христа да останат отворени 

рани; макар там да остават някакви белези, достатъчни, та Тома да ги види и да 

повярва, след като му е речено: „Тома, ти повярва, защото Ме видя” (Иоан, 20:29). 

 3. Освен това Дамаскин заявява в четвърта книга20

 

, че „след възкресението на 

Христа се приписват като истинни някои неща, например белезите от раните, само че 

не по природа, ами по Божие установление, за да се вдъхне увереност, че е възкръснало 

същото тяло, което и страдало.” Но спре ли да действува причината, престава и 

следствието. Значи излиза, че след като уверил учениците във възкресението си, не е 

имал повече белези. Само че на неизменната негова слава не подобава да приеме нещо, 

което да не остане постоянно у него. Следователно се оказва, че тялото му не е 

трябвало да възкръсне с белезите от раните. 

 Противно на това е обаче обръщението на Господа към Тома у Иоана, 20:27: 

„Дай си пръста тук и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата ми.” 

 

 Отговарям с думите, че при възкресението подобавало душата да приеме тялото 

с белезите му. Първо, за прослава на самия Христос. Защото според Беда в коментара 

му върху Лука21 той съхранил белезите не защото не съумявал да ги излекува, ами „за 

да пренесе навеки тържеството на победата си”. Поради което и Августин заявява в 

двадесет и втора книга на „За Божия град”22

 Второ, за да укрепи в сърцата на учениците „вярата във възкресението му”.

, че „в онова царство може би ще видим по 

телата на мъчениците белезите от раните, получени от тях в името на Христа: понеже в 

тях ще има не безобразност, ами достойнство; и макар телесни, в тях ще просиява 

красотата не на тялото, ами на добродетелта”. 
23

 Трето, „за да показва винаги, молейки Отца за вас, какъв вид смърт е приел 

заради човека”.

 

24

                                                 
20 De fide orth., IV 18. 

 

21 In Lc., VI. 
22 De civ. Dei, XXII 20. 
23 Cf. Beda Venerabilis, loc. cit. 
24 Ibidem. 
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 Четвърто, „за да внуши, показвайки белезите от смъртта си, на изкупените чрез 

нея, колко милосърдно им е помогнато.”25

 Най-сетне, „за да прогласи в Съдния ден на осъдените, че са справедливо 

осъдени”.

 

26 Ето защо, както казва Августин в „За Символа”27

 

, „Христос знаел защо 

съхранява белезите от телесните си рани. Защото както убедил невярващия Тома, като 

го накарал да пипне и види, така щял да покаже и на враговете си своите рани, та 

Истината да ги убеди, изричайки: „Ето човека, когото разпнахте. Вижте раните, които 

му нанесохте. Познайте ребрата, които пронизахте. Понеже чрез вас и за вас той отвори 

себе си: а вие не пожелахте да влезете.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че белезите, останали 

върху Христовото тяло, нямат нищо общо с развалата или ущърбността: ами те 

показват самия връх на славата, бидейки указателни знаци за сила. И на местата на 

раните ще се разкрие особена красота. 

 На второто трябва да се отговори, че отворените рани, макар в някакъв смисъл 

да нарушават непрекъснатостта, това се възмездява чрез по-голямата прелест на 

славата: така че тялото да не е по-малко цялостно, ами да е по-съвършено. А Тома не 

само видял, ами и пипнал раните, понеже, както отбелязва папа Лъв28

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос пожелал да съхрани белезите 

от телесните си рани не само за да укрепи вярата на учениците си, ами и поради други 

причини. Поради което е видно, че белезите върху тялото му ще останат завинаги. 

Затова Августин в посланието си до Консенций относно възкресението на плътта

, „за да повярва 

сам той е било достатъчно да ги види; но заради нас попипал онова, което видял”. 

29 

заявява: „Вярвам, че тялото Господне е на небето такова, каквото било, когато се 

възнесло там.” А в четвърта книга на „Поучения”30

                                                 
25 Ibidem. 

 Григорий казва, че „ако след 

възкресението нещо в тялото на Христа можело да се измени, това би противоречило на 

истинното учение на Павел и би означавало, щото след възкресението Господ се върнал 

в смъртта. Кой глупак би дръзнал да твърди нещо такова, ако не онзи, който отрича 

истинното възкресение на плътта?” Оттук става ясно, че белезите, които след 

26 Ibidem. 
27 Cf. Ps.-Augustinus, Sermones, I 8. 
28 Cf. Ps.-Augustinus, Serm. suppos., 162. 
29 Ep. CCII 1. 
30 Gregorius Magnus papa, Moral., IV 56. 
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възкресението Христос показвал върху тялото си, никога по-късно не са отстранени от 

неговото тяло. 
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