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ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТИ ВЪПРОС. 
ЗА ПРИЧИННОСТТА НА ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
 

 Сега следва да разгледаме причинността на Христовото възкресение. 

 Във връзка с това се задават два въпроса: 

 Първо, дали възкресението на Христа е причина за нашето възкресение. 

 Второ, дали е причина за нашето оправдание. 

 

 

Раздел 1. Дали възкресението на Христа е причина за възкресението 

на телата1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че възкресението на Христа не е причина за 

възкресението на телата. 

 1. Наистина, с полагането на достатъчната причина непременно се полага и 

следствието. Следователно, ако възкресението на Христа е достатъчната причина за 

възкресението на телата, то веднага след като той възкръснал би трябвало да 

възкръснат и всички мъртви. 

 2. Освен това причина за възкресението на мъртвите е божествената 

справедливост; за да бъдат телата възнаградени или наказани едновременно с душите, 

както заедно са трупали заслуги или съгрешавали; както твърдят Дионисий в 

последната глава на „За църковната иерархия”2 и Дамаскин в четвърта книга.3

 3. Освен това, ако Христовото възкресение беше причина за възкресението на 

телата, то би било такава или като образец; или като действуваща причина; или като 

заслуга. Ала като образец не е. Понеже Бог възкресява телата: съгласно реченото у 

Иоана, 5:21: „Отец възкресява мъртви.” Бог обаче няма нужда да гледа някакъв образец 

извън себе си. Не е и действуваща причина. Защото действуващата причина 

 Но 

Божията справедливост е трябвало да се изпълни, дори ако Христос не беше 

възкръснал. Значи дори ако Христос не е възкръснал, мъртвите биха възкръснали. 

Следователно Христовото възкресение не е причина за възкресението на телата. 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.21 q.1 a.2 ad 1; IV d.43 a.2; De verit., q.29 a.4 ad 1; In I Cor., XV lect.2; In I Thess., IV lect.2; 
C. Gent., IV 79; In Iob, XIX lect.2; Compend. theol., 239. 
2 Eccl. hier., VII. 
3 De fide orth., IV 27. 
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въздействува единствено чрез докосване, било то духовно или телесно. Очевидно е 

обаче, че Христовото възкресение не въздействува чрез телесно докосване до 

възкръсващите мъртви, поради отстоянието по време и място. По същия начин не го 

прави и чрез духовно докосване, каквото е това по вяра и боголюбие: понеже ще 

възкръснат също невярващите и грешниците. Нито най-сетне е причина като заслуга. 

Тъй като възкръсналият Христос вече не бил пътник: и така не бил в положение да 

трупа заслуги. Така по никой начин Христовото възкресение не изглежда да е причина 

за нашето. 

 4. Освен това, щом смъртта е лишеност от живот, то разрушаването на смъртта 

очевидно е не друго, ами връщане към живота, и това тъкмо е възкресението. Ала 

Христос „със смърт смъртта поправи”. Значи смъртта на Христа е причина за нашето 

възкресение. Ще рече, не възкресението му. 

 

 Противно на това е обаче казаното от глосата към текста от Първото послание 

до коринтяните, 15:12: „И ако за Христа се проповядва, че е възкръснал от мъртви”, и 

т.н., а именно: „Той е действуващата причина за нашето възкресение.” 

 

 Отговарям с думите, че „първото във всеки род е причина за всички идващи 

след него неща”, както е казано във втора книга на „Метафизика”. Но първото в рода на 

нашето възкресение е било възкресението на Христа, както става ясно от казаното по-

горе. От което следва с необходимост, че възкресението на Христа е причината за 

нашето възкресение. Това именно казва и апостолът в Първото послание до 

коринтяните, 15:20 сл.: „Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. 

Понеже, както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез 

Човека.” 

 И това е напълно основателно. Понеже начало на човешкото оживотворяване е 

Словото Божие, за което в Псалома, 35:10, е речено: „У Тебе е изворът на живота”; пък 

и сам Господ казва у Иоана, 5:21: „Както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй 

и Синът оживотворява, които иска.” Божествено установеният естествен ред на нещата 

е обаче такъв, щото всяка причина най-първо въздействува върху онова, което е близо 

до нея, а чрез него въздействува и върху по-отдалечените неща: както огънят най-

напред стопля близкия до него въздух, чрез който пък стопля отстоящите по-далеч от 

него тела; и сам Бог първо осветява близките до него субстанции, чрез които пък 

осветява по-отдалечените, както отбелязва Дионисий в тринадесета глава на „За 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LVI. За причинността на Христовото възкресение 

3 

 

http://philosophymedieval.org/  

небесната иерархия”.4

 

 Ето защо Божието Слово първом предало живот на съединеното 

с него тяло, а чрез него предизвиква възкресението на всички други. 

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

възкресението на Христа е причина за нашето възкресение по силата на съединеното с 

тялото Слово. Което действува по воля. Поради което следствието не идва непременно 

тутакси, ами когато Божието Слово се разпореди: така че първо да се сраснем със 

страдащия и умиращ Христос, та едва след това да станем причастни и се уподобим на 

възкресението му. 

 На второто трябва да се отговори, че Божията справедливост е първопричината 

за възкресението ни: а Христовото възкресение е причина вторична и, така да се каже, 

инструментална. Но макар силата на първото действуващо да не се ограничава от този 

определен инструмент, доколкото се действува именно чрез последния, той е причина 

за следствието. Така сама по себе си божествената справедливост не е длъжна да 

причини нашето възкресение чрез Христовото: защото Бог е можел да ни освободи и по 

друг начин, а не чрез страданието и възкресението на Христа, както беше казано по-

горе. Ала доколкото постановил да бъдем освободени тъкмо по този начин, 

възкресението на Христа очевидно е причина за нашето възкресение. 

 На третото трябва да се отговори, че възкресението на Христа, собствено 

казано, е причина за възкресението ни не като заслуга, ами по-скоро като действуваща 

причина и образец. Действуваща причина то е, доколкото възкръсналата човековост на 

Христа е в някакъв смисъл инструмент на неговата божественост и действува по силата 

на последната, както беше казано по-горе. Ето защо, както другите сторени или 

претърпени от Христа в неговата човековост неща са за нас спасителни по силата на 

божествеността му, както беше казано по-горе; така и Христовото възкресение е 

действуваща причина за нашето възкресение благодарение на божествената сила, на 

която е присъщо да оживява мъртви. А тази сила се разпростира непосредствено върху 

всички места и времена. Докосването от нея е достатъчно за постигане на въпросния 

резултат. И тъй като, както беше казано, първопричината за човешкото възкресение е 

божествената справедливост, от която Христос има „власт да извършва и съд, защото е 

Син Човечески”, както четем у Иоана, 5:27; действената сила на възкресението му се 

разпростира не само върху добрите, ами и върху лошите, които подлежат на съда му. 

                                                 
4 Cael. hier., XIII 3. 
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Но възкресението на Христовото тяло, благодарение на това, че това тяло е личностно 

съединено със Словото, е не само „първо по време”, ами и „първо по достойнство и 

съвършенство”, както пояснява глосата реченото в Първото послание до коринтяните, 

15:20 сл. А винаги най-съвършеното е образец, на който по-малко съвършените неща се 

уподобяват съобразно собствената си мяра. Затова Христовото възкресение е образец за 

нашето. Това е неизбежно, но не от гледна точка на възкръсналия, който не се нуждае 

от образец: а от гледна точка на възкръсващите, които трябва да наподобят въпросното 

възкресение, съгласно реченото в Посланието до филипяните, 3:21: „Ще преобрази 

унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло.” И макар 

Христовото възкресение да засяга възкресението както на добрите, така и на лошите, то 

е образец единствено за добрите, които са се уподобили на синовството му, както е 

речено в Посланието до римляните, 8:29. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че що се отнася до резултата, 

зависещ от божествената сила, както смъртта на Христа, така и възкресението му са 

причина и за разрушаването на смъртта, и за възобновяването на живота. От гледна 

точка на образеца обаче смъртта на Христа, чрез която той напуснал смъртния живот, е 

причина за разрушаването на нашата смърт; а възкресението му, чрез което наченал 

безсмъртен живот, е причина за възобновяването на нашия живот. Прочее, страданието 

на Христа освен това принася заслуга, както беше казано по-горе. 

 

 

Раздел 2. Дали възкресението на Христа е причина за възкресението 

на душите5

 

 

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

причина за възкресението на душите. 

 1. Наистина, в коментара си върху Иоана6

                                                 
5 Cf. Sent., III d.21 q.2 a.2 ad 1; De verit., q.27 a.3 ad 7; q.29 a.4 ad 1; C. Gent., IV 79; Compend. theol., 239.  

 Августин твърди, че „възкресението 

на телата е според човешкия дял, а възкресението на душите е чрез субстанцията на 

Бога”. Само че възкресението на Христа не е свързано с Божията субстанция, ами с 

човешкия дял. Следователно, ако и да е причина за възкресението на телата, 

Христовото възкресение изглежда не е причина за възкресението на душите. 

6 In Io., tr.25. 
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 2. Освен това тялото не въздействува върху духа. А възкресението на Христа е 

свързано с тялото му, което паднало чрез смъртта. Следователно възкресението на 

Христа не е причина за възкресението на душите. 

 3. Освен това, доколкото Христовото възкресение е причина за възкресението на 

телата, всички тела ще възкръснат: съгласно реченото в Първото послание до 

коринтяните, 15:51: „Всички ще възкръснем.” Но не всички души ще възкръснат: 

понеже някои „ще отидат във вечна мъка”, както е речено у Матея, 25:46. Следователно 

Христовото възкресение не е причина за възкресението на душите. 

 4. Освен това възкресението на душите става чрез опрощаване на греховете. А 

това е станало чрез Христовото страдание: съгласно реченото в Откровението на 

Иоана, 1:5: „Уми ни от нашите грехове чрез Своята кръв.” Следователно за 

възкресението на душите причина е по-скоро страданието, нежели възкресението на 

Христа. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до римляните, 

4:25: „Възкръсна за наше оправдаване.” А по повод реченото в Псалома, 29:6: „Вечер 

настъпва плач”, глосата отбелязва, че „Христовото възкресение е причина за нашето, 

както за настоящото на душите, така и за бъдното на телата”. 

 

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

въздействува по силата на божествеността. Която се разпростира не само върху 

възкресението на телата, ами и върху това на душите: защото от Бога е както това, дето 

душата живее чрез благодатта, така и това, дето тялото живее чрез душата. Затова 

възкресението на Христа има действената сила на инструмент не само спрямо 

възкресението на телата, ами и спрямо възкресението на душите. 

 По същия начин то има смисъла и на образец спрямо възкресението на душите. 

Понеже и по душа трябва да се уподобим на възкръсналия Христа: та по думите на 

апостола в Посланието до римляните, 6:4 сл., „както Христос възкръсна от мъртвите 

чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот”, и както „веднъж 

възкръснал от мъртвите, Христос вече не умира”, тъй и ние да бъдем „мъртви за греха”, 

за да „живеем с Него”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че според Августин 

възкресението на душите става чрез Божията субстанция по причастност: понеже 
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именно причастявайки се към божествената благост, а не към някое творение, душите 

стават праведни и добри. Ето защо след думите: „възкресението на душите е чрез 

субстанцията на Бога”, той добавя: „защото душата става блажена чрез причастността 

си към Бога, а не чрез причастността си към свята душа”. Телата ни на свой ред стават 

славни, когато се причастят към славата на Христовото тяло. 

 На второто трябва да се отговори, че резултатът от Христовото възкресение 

достига до душите не чрез собствената сила на възкръсналото тяло, ами чрез силата на 

божествеността, с която то е личностно съединено. 

 На третото трябва да се отговори, че възкресението на душите е свързано със 

заслугата, която е следствие от оправданието: а възкресението на телата е наредено 

спрямо наказанието или наградата, които са следствие от съдещия. На Христа обаче е 

дадено не да оправдава, ами да съди всички. Затова той възправя всички по тяло, не 

обаче и по душа. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че при оправданието на душите се 

срещат две неща: опрощаването на провинението и обновяването на живота чрез 

благодатта. Що се отнася до резултата, който е чрез божествената сила, страданието на 

Христа, както и възкресението му са причина за оправдаването по отношение и на 

двете. Що се отнася обаче до образа, собствено страданието и смъртта на Христа са 

причина за опрощаване на провинението и за това, дето умираме за греха: докато 

възкресението е причина за обновяването на живота, което става чрез благодатта или 

правдата. Затова апостолът казва в Посланието до римляните, 4:25: „Предаден е” на 

смърт „за нашите грехове”, сиреч за да ги премахне, „и възкръсна за наше оправдание”. 

Впрочем, страданието на Христа е причина и като заслуга, както беше казано.   
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