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ПЕТДЕСЕТ И ПЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ЯВЯВАНЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
 

 Следва да разгледаме явяването на възкресението. 

 Относно него се пита за шест неща: 

 Първо, дали възкресението на Христа е трябвало да бъде явено на всички люде 

или само на някои специално избрани. 

 Второ, дали е подобавало да възкръсне пред очите им. 

 Трето, дали след възкресението е трябвало да остане с учениците си. 

Четвърто, дали е трябвало да се появи пред учениците си в друг образ. 

Пето, дали е трябвало да яви възкресението си чрез доказателства. 

Шесто, за достатъчността на въпросните доказателства. 

 

 

 

Раздел 1. Дали Христовото възкресение е трябвало да бъде явено на 

всички1

 

 

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

на всички. 

 1. Наистина, както публично стореното прегрешение е редно да бъде наказано 

публично, съгласно реченото в Първото послание до Тимотея, 5:20: „Ония, които 

съгрешават, изобличавай пред всички”: така обществената заслуга е редно да бъде 

публично награждавана. Но „блясъкът на възкресението е награда за смиреността на 

страданието”: както казва Августин в коментара си върху Иоана.2

 2. Освен това, както страданието на Христа, така и възкресението му е заради 

нашето спасение: съгласно реченото в Посланието до римляните, 4:25: „Възкръсна за 

наше оправдание.” Но онова, което е за обща полза, трябва да бъде явено на всички. 

 Та щом страданието 

на Христа е било показано на всички, като той бил изложен да страда публично, 

очевидно и славата на възкресението му е трябвало да бъде явена на всички. 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.36 a.2; In I Cor., XV lect.1; Compend. theol., 238. 
2 In Io., tr.104. 
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Следователно възкресението на Христа е трябвало да бъде явено на всички, а не 

специално на неколцина. 

 3. Освен това онези, на които било явено възкресението, били свидетели за него: 

поради което в Деяния на апостолите, 3:15, е речено: „Бог Го възкреси от мъртвите, на 

което ние сме свидетели.” Но те свидетелствували, проповядвайки публично. Което не 

подхожда да правят жени: съгласно казаното в Първото послание до коринтяните, 

14:34: „Жените ви в църквите да мълчат”; и в Първото послание до Тимотея, 2:12: „На 

жена не позволявам да поучава.” Оказва се, следователно, че неподобаващо 

първоначално възкресението на Христа било явено на жените, а едва след това на 

човеците изобщо. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Деяния на апостолите, 10:40 сл.: „Него Бог 

възкреси на третия ден и даде Му да се явява – не на целия народ, а нам, на 

предизбраните от Бога свидетели.” 

 

 Отговарям с думите, че от познаваните неща едни биват познати по силата на 

общия природен закон; други, именно божествено откровените, биват познати 

благодарение специалния дар на благодатта. Божественият закон спрямо тях, както 

казва Дионисий в „За небесната иерархия”3

 

, е така установен, щото те се откровяват 

непосредствено от Бога на по-висшите, а посредством тях се предават на по-низшите: 

както се вижда да е при небесните духове. Онова обаче, което се отнася до бъдната 

слава, надхвърля общото човешко познание: съгласно реченото у Исая, 64:4: „Окото не 

вижда, Боже, без Теб онова, което си приготвил за обичащите Те.” Затова людете не 

познават такива неща, ако те не им бъдат откровени от Бога: както казва апостолът в 

Първото послание до коринтяните, 2:10: „Нам Бог откри това чрез Своя Дух.” Та тъй 

като Христос възкръснал в слава, възкресението му не било явено на целия народ, ами 

само на неколцина, които със свидетелството си да го съобщят на останалите. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос страдал в тяло 

с все още уязвима природа, каквато е позната изобщо на всички. Затова страданието на 

Христа е можело да бъде непосредствено показано на всички люде. А възкресението на 

Христа станало „чрез славата на Отца”, както отбелязва апостолът в Посланието до 

                                                 
3 Cael. hier., IV 3. 
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римляните, 6:4. Затова то е непосредствено явено не на всички, а само на неколцина. 

Налагането на публично наказание за публично съгрешилите трябва да се разбира като 

отнасящо се до наказанието в този живот. По същия начин и обществените заслуги е 

редно да се награждават публично, та да бъдат подтикнати останалите към такива дела. 

Но наказанията и наградите в бъдещия живот не биват явени на всички: ами специално 

на предизбраните от Бога. 

 На второто трябва да се отговори, че възкресението на Христа е за общо 

спасение на всички люде и затова става известно на всички: само че не непосредствено 

на всички, ами на неколцина, които свидетелствуват за него пред останалите. 

 На третото пък следва да се отвърне, че на жена не е позволено да поучава 

публично в църквата: ала е позволено частно в дома си да наставлява людете. Затова, 

както казва Амвросий в коментара си върху Лука4, „жена се праща при домашните си”: 

а не се праща да свидетелствува за възкресението пред народа. Той се явил най-напред 

пред жените, понеже жената, която първа привела смъртта при човека, първа да 

прогласи възкресението на Христа в слава. Поради което Кирил5

 

 заявява: „Жената, 

която някога била служителка на смъртта, първа трябвало да узнае и прогласи 

достопочтената тайна на възкресението. Така женският род бива освободен от позора и 

злоречието срещу му.” Същевременно се показва, щото по отношение на славата 

женският род не претърпява никаква щета, ами ако боголюбието им е по-жарко, по-

голяма ще е и славата им в боговидението: понеже жените, които обичали толкова 

силно Господа, че когато дори учениците си тръгнали от гроба, те не си тръгнали, 

първи видели Господа, възкръснал в слава. 

 

Раздел 2. Дали подобавало учениците да видят Господа да възкръсва6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че подобавало учениците да видят 

Господа да възкръсва. 

 1. Наистина, учениците трябвало да свидетелствуват за Христовото възкресение: 

съгласно реченото в Деяния на апостолите, 4:33: „Апостолите свидетелствуваха с 

голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа.” Но най-сигурно е 

                                                 
4 In Lc., X. 
5 In Io., XII 1. 
6 Cf. In Mt., XXVIII. 
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свидетелството за онова, което си видял. Следователно подобавало те да видят самото 

възкресение на Христа. 

 2. Освен това, за да се укрепи вярата им, учениците видели възнесението на 

Христа: съгласно реченото в Деяния на апостолите, 1:9: „Той се подигна пред очите 

им.” По същия начин сигурна е трябвало да бъде и вярата им във възкресението на 

Христа. Следователно, както изглежда, Христос е трябвало да възкръсне пред очите на 

учениците си. 

 3. Освен това възкресението на Лазар било нещо като знак за бъдещото 

Христово възкресение. Но Господ вдигнал на крака Лазар пред очите на учениците си. 

Следователно и сам той очевидно е трябвало да възкръсне пред тях. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Марка, 16:9: „Възкръснал рано в първия 

ден на седмицата, Христос се яви първом на Мария Магдалина.” Само че Мария 

Магдалина не го е видяла да възкръсва: ами, като го подирила в гроба, чула гласа на 

ангела: „Няма Го тука, но възкръсна” (Лука, 24:6). Следователно никой не го е видял да 

възкръсва. 

 

 Отговарям с думите, че, както казва апостолът в Посланието до римляните, 

13:1, „каквито власти има, те са от Бога наредени”. Божествено установеният ред обаче 

е такъв, щото онова, което стои по-горе от човеците, да им бъде откровено чрез 

ангелите: както се вижда от думите на Дионисий на същото място. А Христос, 

възкръсвайки, се върнал не към познатия на всички живот, ами към живот безсмъртен и 

единоформен с Бога: съгласно реченото в Посланието до римляните, 6:10: „Колкото до 

това, че живее, живее за Бога.” Затова и Христовото възкресение не бивало да бъде 

видяно непосредствено от човеците, ами да им бъде прогласено от ангелите. Ето защо в 

коментара си върху Матея7

 

 Иларий отбелязва, че „ангелът затова е пръв вестител на 

възкресението, за да го огласи той, служейки на волята на Отца”. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че апостолите са можели 

да засвидетествуват възкресението на Христа и като очевидци: понеже след 

възкресението с очите си съзрели живия Христос, когото знаели като мъртъв. Но както 

до блаженото съзерцание се стига чрез чутото за вярата, така човеците стигнали до 

                                                 
7 In Mt., 33. 
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видението на възкръсналия Христос чрез чутото преди това от тях свидетелство на 

ангелите. 

 На второто трябва да се отговори, че откъм изходната си точка възнесението 

на Христа не надхвърляло общото човешко познание, ами го надхвърляло само откъм 

крайната точка. Затова учениците са можели да видят началото на възнесението му, 

сиреч издигането му над земята. Те обаче не са съзряли крайната точка: тъй като не 

видели как той е приет на небето. А възкресението на Христа надхвърляло общото 

човешко познание както с оглед на началната точка, сиреч завръщането на душата от 

преизподнята и излизането на тялото от затворения гроб; така и с оглед на крайната 

точка, сиреч придобиването на живот в слава. Ето защо възкресението не е трябвало да 

стане пред очите на човек. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Лазар бил възкресен, за да се върне 

към предишния си живот, който не надхвърлял общото човешко познание. Поради 

което и аргументът не се отнася до същото. 

 

 

Раздел 3. Дали след възкресението Христос е трябвало да остане за 

постоянно с учениците си8

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че след възкресението Христос 

трябвало да остане за постоянно с учениците си. 

 1. Наистина, след възкресението Христос се явил на учениците си, за да укрепи 

вярата им във възкресението и да утеши смутените, съгласно реченото у Иоана, 20:20: 

„Учениците се зарадваха, като видяха Господа.” Но те биха били по-укрепени във 

вярата си и повече утешени, ако той постоянно би бил с тях. Следователно той 

очевидно би трябвало непрекъснато да е с тях. 

 2. Освен това, като възкръснал от мъртвите, Христос не веднага се възнесъл на 

небето, ами това станало след четиридесет дена, както четем в Деяния на апостолите, 

1:3. Но за това време той би се чувствувал най-добре на онова място, където учениците 

му били събрани заедно. Следователно, както изглежда, е трябвало да остане постоянно 

с тях. 

                                                 
8 Cf. Sent., III d.22 q.3 a.2; In Io., XX lect.6; XXI lect.1. 
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 3. Освен това в деня на Господнето възкресение, както четем, Христос се явил 

пет пъти: най-напред – както изброява Августин в „За съгласието между 

евангелистите”9

 4. Освен това Господ казал преди страданието си, както четем у Матея, 26:32: 

„След възкресението Си ще ви изпреваря в Галилея.” Същото повторил ангелът, а и сам 

Господ пред жените след възкресението. При все това най-напред бил видян в 

Иерусалим: и в деня на възкръсението, както беше казано; и също на осмия ден, както 

четем у Иоана, 20:26. Следователно излиза, че след възкресението той не е пребивавал 

по подходящия начин с учениците си. 

  - „на жените при гроба; сетне пак на тях на връщане от гроба; след 

това на Петър; после на двамата отиващи към селото; накрая на мнозина в Иерусалим, 

където Тома не бил”. Следователно излиза, че и другите дни преди възнесението си той 

е трябвало да се яви поне няколко пъти. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 20:26, че Христос се явил на 

учениците си „след осем дена”. Следователно не е останал постоянно с тях. 

 

 Отговарям с думите, че по отношение на Христовото възкресение на учениците 

трябвало да бъдат показани две неща: самата истина на възкресението и славата на 

възкръсналия. За да бъде явена истината на възкресението е достатъчно, дето Христос 

се появил неколкократно, разговарял съкровено с тях, ял и пил и им позволил да го 

пипнат. За да бъде явена славата на възкресението пък той не пожелал да остане 

постоянно с тях, както бил с тях преди, за да не излезе, че е възкръснал за същия живот, 

какъвто живял преди това. Поради което у Лука, 24:44, им казва: „Това е, за което ви 

бях говорил, когато бях още с вас.” Тогава той бил с тях телесно: а преди бил с тях не 

само телесно, ами и като смъртен. Затова Беда10

 

 коментира приведените току-що думи 

така: „Когато още бях с вас” ще рече „когато бях с вас в смъртната плът, в която сте и 

вие”. Тогава, следователно, той се възправил в същата плът: но не споделял 

смъртността им.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че честото явяване на 

Христа било достатъчно, за да увери учениците в истината на възкресението: но 

постоянното пребиваване с тях би могло да ги доведе до заблуждение, та те да 
                                                 
9 De consensu evang., III 25. 
10 In Lc., VI. 
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повярват, щото той е възкръснал за сходен с предишния си живот. А утехата на 

постоянното пребиваване с тях той им обещал за другия живот: съгласно реченото у 

Иоана, 16:22: „Аз пак ще ви видя, и ще се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма 

да ви отнеме.” 

 На второто трябва да се отговори, че Христос не останал за постоянно с 

учениците си не защото сметнал, че другаде ще е по-подходящо да бъде: а защото 

преценил, че за поука на учениците му ще е по-подобаващо да не пребивава 

непрекъснато с тях, поради приведеното по-горе основание. Неизвестно е, прочее, на 

кои места е бил междувременно по тяло: защото Писанието мълчи по въпроса, пък и 

„по всички места е Неговото владичество” както четем в Псалома, 102:22. 

 На третото трябва да се отговори, че Христос се явил още първия ден няколко 

пъти, понеже трябвало да им даде много знаци, за да повярват от самото начало във 

възкресението. След като повярвали и се уверили, вече не било необходимо да ги 

наставлява с чести явявания. Затова в Евангелието четем, че след първия ден им се явил 

само пет пъти. Затова според Августин на споменатото място в „За съгласието между 

евангелистите” той се явил „шесто, там, където го видял Тома; седмо, край 

Тивериадското море при улавянето на рибите; осмо, на Галилейската планина, според 

Матея; девето, според Марка, на току-що седналите на масата, понеже те нямало 

повече да вечерят с него на земята; десето, същия ден, но вече не на земята, ами 

издигнат на облака, когато се възнесъл на небето. Не всичко обаче е записано: както 

признава Иоан. Понеже той често пребивавал с тях, преди да се възнесе на небето”: 

именно за да им донесе утеха. Затова в Първото послание до коринтяните, 15:6 сл., е 

казано, че „после се яви на петстотин братя наведнъж, после се яви на Иакова”: за 

които явявания не е упоменато в Евангелието. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че, тълкувайки реченото у Матея, 

26:32: „След възкресението Си ще ви изпреваря в Галилея”, Хризостом11 заявява: „За да 

им се яви, той не отишъл в някаква отдалечена област, ами останал сред този народ и в 

онези земи”, в които те често общували с него: „за да повярват те, че разпнатият е този, 

който възкръснал”. Поради което и „казва, че отива в Галилея, та да бъдат освободени 

те от страха си пред иудеите”. Така по думите на Амвросий в коментара му върху 

Лука12

                                                 
11 In Mt., hom.82. 

 „Господ заръчал на учениците си да го видят в Галилея: но първо им се явил, 

когато от страх се били събрали заедно. И това не е нарушаване на обещанието, ами по-

12 In Lc., X. 
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скорошно негово изпълнение от добронамереност. По-късно, когато душите им 

укрепнали, те се отправили за Галилея. Прочее, нищо не пречи да кажем, че малцина 

били се събрали там, а повечето били на планината.” Защото според Евсевий13 „двама 

евангелисти, именно Лука и Иоан, пишат, щото в Иерусалим той се явил само на 

единадесет: а другите двама твърдят, че ангелът и Спасителят наредили да се отправят 

към Галилея не само на единадесет, ами на всички ученици и братя. Тях именно 

споменава Павел в Първото послание до коринтаните, 15:6, като казва: „После се яви на 

повече от петстотин братя наведнъж.” По-достоверно е обаче той да се е явил веднъж 

или дваж на скритите в Иерусалим, за да ги утеши. А в Галилея да е показал себе си в 

цялото си всевластие, при това не тайно и не само веднъж или дваж, „жив след Своето 

страдание с много верни доказателства”, както свидетелствува Лука в Деяния на 

апостолите, 1:3.” Или пък, както твърди Августин в „За съгласието между 

евангелистите”14

 

, „казаното от ангела и от Господа, че ще отиде преди тях в Галилея, 

трябва да се схваща като пророчество. Понеже, ако под „Галилея” разбираме 

„преселване”, това ще рече, че те трябва да се преселят от народа на Израил при 

езичниците, които не ще повярват на апостолската проповед, ако сам Господ не 

прокара пътя към сърцата на човеците. Така следва да разбираме думите: „Ще ви 

изпреваря в Галилея.” Ако обаче под „Галилея” разбираме „откровяване”, това ще рече 

да го мислим под формата не на слуга, ами на равен на Отца, която той обещал и на 

възлюбилите го, като ни е изпреварил, ала без да ни изоставя.” 

 

Раздел 4. Дали Христос е трябвало да се яви на учениците си в друг 

образ15

 

 

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

яви на учениците си в друг образ. 

 1. Наистина, дадено нещо може да се яви истинно единствено такова, каквото то 

е. В Христа обаче е имало само един образ. Ако се беше явил в друг, явяването му би 

било не истинно, ами привидно. Само че това не може да бъде: защото, както отбелязва 

                                                 
13 Quaest. ad Marinum, 10.  
14 De consensu evang., III 25. 
15 Cf. Sent., III d.21 q.2 a.4. 
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Августин в „Осемдесет и три въпроса”16

 2. Освен това нищо не може да се яви в друг от притежавания от него образ, ако 

очите на съзерцаващите го не бъдат отвлечени от някакви илюзии. Такива илюзии 

обаче, предизвикани чрез магическото изкуство, не са присъщи на Христа: съгласно 

реченото във Второто послание до коринтяните, 6:15: „Какво съгласие може да има 

между Христа и Велиара?” Следователно той очевидно не е трябвало да се яви в друг 

образ. 

, „ако заблуждава, не е Истина; ала Христос е 

Истината”. Следователно, както изглежда, Христос не е трябвало да се яви на 

учениците си в друг образ. 

 3. Освен това, както вярата ни е укрепена чрез Писанието, така учениците са 

добили сигурна вяра във възкресението чрез явяването на Христа. Но, както отбелязва 

Августин в писмото си до Иероним17

 

, ако открием дори една лъжа в Светото Писание, 

ще отслабне авторитетът на цялото Свето Писание. Следователно, ако дори само 

веднъж Христос се явеше на учениците си не такъв, какъвто е, ще бъде обезсилено 

всичко, което те са видели след възкресението. Което не подобава да се случи. Значи 

той не е трябвало да се яви в друг образ. 

 Противно на това е обаче реченото у Марка, 16:12: „След това се яви в друг 

образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, възкресението Христово е трябвало 

да бъде явено на людете по начина, по който им се откровяват божествените неща. А те 

стават известни на човеците съобразно различията между последните. Защото онези, 

чиито ум е добре разположен, ги възприемат в истината им. А онези, чиито ум не е 

добре разположен, ги възприемат с примес на съмнение и заблуда: тъй като „душевният 

човек не възприема онова, що е от Божия Дух”, както е казано в Първото послание до 

коринтяните, 2:14. Затова след възкресението Христос се явил в собствения си образ на 

разположените да повярват. Пък на онези, у които вярата изглеждало да отслабва и 

които казвали: „А ние се надявахме, че Той е Оня, Който щеше да избави Израиля” 

(Лука, 24:21) се явил в друг образ. Поради което Григорий заявява в една своя 

хомилия18

                                                 
16 83 quaest., qu.14. 

, че „им се явил такъв по тяло, какъвто си го представяли. Защото в сърцата 

17 Ep. XXVIII 5; XL 3. 
18 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.23. 
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си те все още го смятали за странник, поради което той и на такъв”, сиреч на странник, 

„се престорил.” 

 

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

Августин19

 На второто трябва да се отговори, че пак според Августин в „За съгласието 

между евангелистите”

, „не всичко, което си въобразяваме, е лъжа. Лъжа е, когато си въобразяваме 

нещо, което нищо не означава. А когато си въобразяваме нещо относимо към някакво 

значение, това е не лъжа, ами някакно изображение на истината. В противн случай 

всичко казано в преносен смисъл от мъдрите и святи мъже, а също от самия Господ, би 

трябвало да се обяви за лъжа, тъй като от гледна точка на обичайното разбиране 

истината не е скрита в подобни речения. Така че,  както казаното, така и стореното, 

което е предназначено да обозначи нещо, не е лъжовно.” 

20

 На третото пък следва да се отвърне, че този аргумент би бил валиден, ако 

гледката на другия образ не ги бе довела до виждането на истинския образ на Христа. 

Защото по думите на Августин на същото място „позволено им било от Христа” 

зрението им да бъде такова „чак до тайнството на хляба: та като се съединят и 

причастят към тялото му, пречката да отпадне и да познаят Христа”. Поради което 

малко по-късно пак у Лука, 24:31, е речено: „очите им се отвориха и те Го познаха”: „не 

че преди са ходили със затворени очи, ами нещо им пречело да разпознаят онова, що 

виждат; което обикновено се случва, когато е тъмно, или се получава под 

въздействието на някаква отвара.” 

 „Господ е можел да преобразува плътта си така, щото да има 

наистина друг образ от оня, в който били свикнали да го виждат: както и преди 

страданието му се преобразил на планината, та лицето му засияло като слънце. Само че 

сега не станало така. Понеже с основание смятаме, че очите на въпросните люде били 

възпрепятствувани от сатаната, та да не бъде разпознат Иисус.” Поради което у Лука, 

24:16, е речено, че „очите им се премрежиха, за да Го не познаят”. 

 

 

 

                                                 
19 De quaestionibus evang., II 51. 
20 De consensu evang., III 25. 
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Раздел 5. Дали Христос е трябвало да подкрепи с доказателства 

истината на възкресението21

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е трябвало да 

подкрепи с доказателства истината на възкресението. 

 1. Наистина, Амвросий22

 2. Освен това Григорий

 заявява: „Търсиш ли вяра, откажи се от доказателства.” 

Ала по отношение възкресението Христово търсим вяра. Следователно тук нямат място 

доказателствата. 
23

 3. Освен това Христос е дошъл в света, за да добият чрез него човеците 

блаженство: съгласно реченото у Иоана, 10:10: „Аз дойдох, за да имат живот, и да имат 

в изобилие.” Но излагането на подобни доказателства изглежда да възпрепятствува 

човешкото блаженство: понеже у Иоана, 20:29, от устата на самия Господ чуваме: 

„Блажени, които не са видели, и са повярвали.” Оказва се, следователно, че Христос не 

е бивало да явява възкресението си чрез някакви доказателства. 

 твърди: „Вярата няма заслуга там, където човешкият 

разум я потвърждава.” Но Христос не се опитвал да отнеме заслугата на вярата. 

Следователно не е било редно да потвърждава възкресението чрез доказателства. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Деяния на апостолите, 1:3, а именно, че 

„Христос представи Себе Си на учениците си с много верни доказателства, като им се 

явяваше през четирийсет дена и говореше за царството Божие”. 

 

 Отговарям с думите, че за доказателство говорим в два смисъла. Понякога 

доказателство наричаме посоченото „разумно основание, придаващо достоверност на 

нещо съмнително”.24 Понякога за доказателство приемаме някой сетивен знак, чрез 

който се прави явна някаква истина: както понякога и Аристотел използува названието 

„доказателство” в книгите си.25

                                                 
21 Cf. Sent., III d.21 q.2 a.3; Compend. theol., 238. 

 Ако мислим доказателството в първия смисъл, то 

Христос не е доказвал пред учениците си своето възкресение.  Понеже 

доказателственото потвърждение изхожда от някакви предпоставки: които, ако не са 

били известни на учениците, нищо не би станало явно за тях, тъй като от незнанието не 

22 De fide, I 3. 
23 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.16. 
24 Cicero, Topic., 2. 
25 Prior Analyt., II 29, 706b; Rhet., I 2, 1357b4. 
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може да бъде изведено някакво знание; ако пък са им били известни, те не биха 

надхвърляли човешкия разум и не биха били годни да затвърдят вярата във 

възкресението, която надхвърля човешкия разум; защото предпоставките трябва да са 

от същия род, както е казано в първа книга на „Втора аналитика”.26

 Ако обаче доказателството се схваща във втория смисъл, то Христос е разкрил 

възкресението си чрез доказателства, доколкото показал с напълно очевидни знаци, че 

наистина е възкръснал. Затова в Деяния на апостолите, 1:3, на мястото на нашето „с 

много доказателства”, гърците използуват думата „текмериум”, която ще рече 

„очевиден знак за потвърждаването на нещо”. Тези знаци за възкресението си Христос 

показал на своите ученици поради две причини. Първо, защото сърцата им още не били 

разположени лесно да приемат вярата във възкресението. Поради което сам той казва у 

Лука, 24:25: „О, несмислени и мудни по сърце да вярвате.” И у Марка, 16:14, „ги 

смъмри за неверието и жестокосърдието им”. Второ, за да стане благодарение на 

показаните знаци свидетелството им по-убедително: съгласно реченото в Първото 

послание на Иоана, 1:1 сл.: „Което сме видели, което сме чули и което ръцете ни са 

попипали, това свидетелствуваме.” 

 Той обаче 

потвърдил възкресението си чрез авторитета на Светото Писание, което е основата на 

вярата, като рекъл: „Трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Мойсеев и у 

пророците и в псалмите.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Амвросий говори на 

въпросното място за доказателства, изхождащи от човешкия разум: които са 

неспособни да покажат онова, що е по вяра, както беше посочено. 

 На второто трябва да се отговори, че заслугата на вярата е в това, дето човек, 

осланяйки се на Божията заповед, вярва в нещо, което не вижда. Затова заслугата се 

изключва единствено тогава, когато прибягваме до разумно основание, позволяващо ни 

да видим чрез знание нещо, което трябва да постигнем по вяра. Такова е 

доказателственото разсъждение. Само че Христос не прибягвал до такова разсъждение, 

за да обяви възкресението си. 

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано, блажената 

заслуга, причинена от вярата, се изключва единствено ако човек не пожелае да вярва в 

друго, освен във видимото: а когато някой повярва в невидимото благодарение на 

                                                 
26 Poster., I 7, 75a38; Thomas Aquinas, lect.15. 
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някакви зрими знаци, това не премахва изцяло нито вярата, нито заслугата й. Както 

Тома, на когото у Иоана, 20:29, е речено: „Ти повярва, защото Ме видя”, видял едно, 

пък повярвал в друго: видял раните, а повярвал в Бога. По-съвършена, прочее, е вярата 

на оногова, който не търси такива помощни средства, за да повярва. Ето защо Господ 

упреква ущърбната вяра на някои, като им казва у Иоана, 4:48: „Ако не видите личби и 

чудеса, няма да повярвате.” Във връзка с това може да проумеем, че онези, които са с 

такава душевна нагласа, щото да вярват в Бога и без да виждат знаци, са блажени в 

съпоставка с другите, които не биха повярвали, ако не бяха видели такива. 

 

 

Раздел 6. Дали приведените от Христа доказателства достатъчно 

са явили истината на възкресението му27

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че приведените от Христа 

доказателства не са явили достатъчно истината за възкресението му. 

 1. Наистина, след възкресението Христос не е показал на учениците си нищо, 

което явилите се на човеци ангели да не са показали или да не са могли да покажат. 

Защото ангелите често се явявали на людете в човешки облик, разговаряли с тях, 

сядали при тях и се хранели, все едно били истински човеци: както виждаме да става в 

осемнадесета глава на Битие, където Авраам оказва гостоприемство на ангелите; и в 

книгата Товит, 5:5, където ангелът го придружавал и водел. Ала при все това ангелите 

нямат истински тела, естествено съединени с тях: което се иска за възкресение. 

Следователно показваните от Христа на учениците знаци не били достатъчни за да 

сторят очевидно възкресението. 

 2. Освен това Христос възкръснал със славно възкресение, сиреч имайки 

едновременно човешка природа и слава. Но той показал на учениците си неща, които 

очевидно противоречат на човешката природа, например че изчезнал пред очите им или 

влязъл през заключената врата: а други пак така очевидно противоречат на славата, 

например че ял и пил, а и имал белези от рани. Следователно, както изглежда, тези 

доказателства не са били достатъчни с оглед вярата във възкресението. 

 3. Освен това след възкресението тялото Христово не било такова, че да може да 

бъде докоснато от смъртен човек: поради което сам той казва на Магдалина у Иоана, 

                                                 
27 Cf. Sent., III d.21 q.2 a.3; a.4; Compend. theol., 238. 
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20:17: „Не се допирай до Мене защото още не съм възлязъл при Отца Си.” 

Следователно не подобавало да позволява на учениците му да го докоснат, за да покаже 

истината на възкресението си. 

 4. Освен това сред даровете на прославеното тяло най-голям изглежда да е било 

сиянието. За него обаче Христос не дал при възкресението си никакво доказателство. 

Следователно предоставените от него доказателства изглежда да са били недостатъчни, 

за да сторят явно качеството на Христовото възкресение.28

 

 

 Противно на това е обаче, дето Христос, който е „Божия премъдрост” (1. Кор., 

1:24), „урежда всичко за полза” и по подобаващ начин, както е речено в Премъдрост 

Соломонова, 8:1. 

 

 Отговарям с думите, че Христос показал възкресението си по два начина: чрез 

свидетелство и чрез доказателство или знак. Както едното, така и другото са били 

напълно достатъчни в рода си. 

 Наистина, за да покаже на учениците си, че е възкръснал, той прибягнал до 

такова свидетелство, което никой не би могъл да оспори. Първото е свидетелството на 

ангелите, които съобщили на жените за възкресението: както четем у всички 

евангелисти. Другото е свидетелството на Писанието, което сам той посочва като 

говорещо за възкресението му, както виждаме у Лука, 24:25 сл. и 44 сл. 

 Доказателствата били достатъчни и да покажат истинността и славата на 

възкресението. Че възкресението било истинско, показал от една страна с тялото си. 

Така той показал три неща. Първо, че тялото е истинско и плътно, а не въображаемо и 

ефирно като въздуха. Това показал, позволявайки да го пипнат. Поради което сам казва 

у Лука, 24:39: „Попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате 

Мене, че имам.” Второ, че е тяло човешко, показвайки им истинския си лик, който те 

видели с очите си. Трето, че тялото е същото по число като онова, което имал преди, 

показвайки им белезите от раните. Поради което на същото място у Лука четем: „Рече 

им: Вижте ръцете и нозете Ми: Аз съм Същият.” 

                                                 
28 В някои кодекси – за разлика от използуваната за настоящия превод Editio Leonina – е приведено и още 
едно възражение: 5. Освен това ангелите, използувани като свидетели за възкресението, са недостатъчно 
ясно посочени поради разногласието между евангелистите. Така у Матея ангелът е описан като седнал 
върху отваления камък, докато Марко настоява, че той бил видян едва след като жените влезли в гроба; а 
и докато тези двамата споменават един само ангел, Иоан говори за два седнали, а Лука – за два 
изправени. Следователно доказателството за възкресението не изглежда убедително. 
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 От друга страна показал им истината на възкресението си с душата, повторно 

съединена с тялото. Това сторил чрез делата на трите живота. Първо, чрез делото на 

хранителния живот: като ял и пил с учениците си, както четем у Лука, 23: 30 сл. Второ, 

чрез делата на сетивния живот: като отговарял на въпросите на учениците си и 

поздравил присъствуващите, с което показал, че вижда и чува. Трето, чрез делата на 

разумния живот: като те разговаряли с него и обсъждали Писанието. 

 И за да няма недостиг в съвършената му явеност, той показал, че има и 

божествена природа: чрез чудото, което сторил при улова на рибите; а сетне и чрез 

възнасянето си на небето пред очите им; понеже, както е казано у Иоана, 3:13, „никой 

не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на 

небето.” 

 На учениците си показал и славата на своето възкресение, влизайки при тях през 

заключените врати: поради което Григорий пояснява в спомената си хомилия: „Господ 

позволил да пипнат плътта му, която въвел през заключените врати, та да покаже, че 

след възкресението тялото му е и същото по природа, и съвсем различно по слава.” Пак 

със свойствата на славата е свързано и това, дето станал невидим за учениците си, 

както е речено у Лука, 24:31: тъй като по този начин проличало, че в негова власт е да 

бъде видим или невидим, което е присъщо на направата тъкмо на славното тяло, както 

беше казано по-горе. 

 

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

доказателства не са достатъчни, за да сторят явно Христовото възкресение: но ако 

бъдат взети всичките заедно, го показват съвършено; най-вече поради свидетелството 

на Писанието, реченията на ангелите и потвърдените чрез чудеса показания на самия 

Христос. Явилите се ангели, прочее, не твърдели, че са човеци: както Христос твърдял, 

че наистина е човек. При все това Христос се хранел по един начин, а ангелите – по 

друг. Тъй като приетите от ангелите тела не са били истински и одушевени тела, то и 

храненето не било истинско, макар храната да била наистина поглъщана и прекарвана 

през вътрешността на приетото тяло: поради което у Товита, 12:19, ангелът казал: 

„През всичките дни вие ме виждахте, но аз не ядох и не пих – само наглед ви се 

струваше тъй.” А тъй като тялото на Христа наистина било одушевено, и яденето му 

било истинско. Защото според Августин в тринадесета книга на „За Божия град”29

                                                 
29 De civ. Dei, XIII 22. 
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„телата на възкръсналите са лишени не от способността, ами от нуждата да се хранят”. 

Поради което и Беда30

 На второто следва да се отговори, че, както беше казано, едни от 

доказателствата били приведени от Христа, за да потвърди истината на човешката 

природа; а други, за да потвърди славата на възкръсналия. Ала по направата си 

човешката природа, разгледана сама по себе си в настоящото си състояние, 

противостои на славата: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 15:43: 

„Сее се в немощ – възкръсва в сила.” Ето защо приведените за посочване на славата 

доказателства изглежда да противоречат на природата, само че не безусловно, ами с 

оглед на сегашното състояние; и обратно. Поради което Григорий отбелязва в 

споменатата хомилия, че „Господ показал две чудни и твърде противоречиви за 

човешкия разум неща, когато след възкресението представил тялото си и като 

неразрушимо, и като осезаемо”. 

 уточнява, че „Христос се е хранил защото е можел, а не защото е 

изпитвал нужда”. 

 На третото трябва да се отвърне, че, както пояснява Августин в коментара си 

върху Иоана31, Господ рекъл: „Не се допирай до Мене защото още не съм възлязъл при 

Отца Си”, та чрез онази жена да бъде изобразена Църквата на езичниците, която щяла 

да повярва в Христа едва когато той се възнесе към Отца. Или Иисус пожелал по този 

начин людете да повярват в него, сиреч да го докоснат духовно и да се уверят, че той и 

Отец са едно. С най-съкровените си чувства го приема, така да се каже, като възнесъл 

се при Отца онзи, който е напреднал дотам, та да го познае като равен с Отца.” А тази 

жена „вярвала в него все още по плът, оплаквайки го като човек”. Това пък, дето 

Мария, както четем на друго място (Мат., 28:9), го докоснала, когато заедно с други 

жени „се приближи и се хвана за нозете му”, не поражда въпроси, както смята 

Севериан.32 „Понеже първото се отнася за образа, а второто за пола: първото за 

божествената благодат, а второто за човешката природа.” Или пък, както отбелязва 

Хризостом33

                                                 
30 In Lc., IV. 

, „тази жена искала да бъде с Христа, както и преди страданието му. Тя не 

желаела нищо повече от това, да му се радва: макар че плътта Христова станала далеч 

по-добра, когато той възкръснал.” Затова, когато казал, че все още не е възлязъл при 

Отца, с това искал да каже: „Недей да смяташ, че вече живея земен живот. Това, че ме 

31 In Io., tr.121. 
32 Cf. Petrus Chrysologus, Sermones, 76. 
33 In Io., hom.80. 
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виждаш на земята, ще рече, че още не съм се възнесъл при Отца си: но скоро ще го 

сторя.” Поради което добавя: „Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец.” 

 На четвъртото трябва да се отговори, че, както заявява Августин в посланието 

си до Орозий34

 На петото пък следва да се отвърне, че според Августин в „За съгласието 

между евангелистите”

, „в сияйна плът възкръснал Господ: ала не пожелал да се покаже на 

учениците си в това сияние, тъй като очите им не биха го понесли. Защото още преди 

да умре за нас и да възкръсне, когато се преобразил на планината, учениците му не 

могли да го видят; и още повече не могли да го видят, когато просияла плътта 

Господня.” Трябва да съобразим и че Господ пожелал след възкресението си да покаже 

преди всичко, че е същият като онзи, който умрял. А това би станало много трудно, ако 

им покажеше сиянието на тялото си. Защото промяната на външния вид показва най-

вече различието на видяното: тъй като зрението отсъжда най-вече по общите сетивни 

свойства, сред които са едното и многото, тъждественото и различното. А преди 

страданието, за да не презрат учениците слабостта му в страданието, Христос 

възнамерил да им покаже най-вече славата на величието си, проявена преди всичко в 

сиянието на тялото. Затова преди страданието показал на учениците славата си чрез 

сиянието: а след възкресението – чрез други указателни знаци. 

35

 

 „можем да проумеем единия ангел, видян от жените както 

според Матея, така и според Марка, ако ги схванем вече влезли в гроба, именно в 

някакво оградено пространство, в което видели ангела, седнал върху отваления от 

гроба камък, както казва Матея: което е същото като „седнал отдясно”, както се 

изразява Марко. Сетне, като погледнали към мястото, където лежало тялото Господне, 

видели два ангела”, най-напред „седнали, както казва Иоан”; а после, „като се 

приближили, видели, че онези стоят прави, както казва Лука.”         

 

                                                 
34 Cf. Ps.-Augustinus, Dialog. quaest. sexag. quinqu., 14.  
35 De consensu evang., III 24. 
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