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ПЕТДЕСЕТ И СЕДМИ ВЪПРОС. 
ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА 
 

 След горното идва ред да говорим за възнесението на Христа. 

 Относно него се пита за шест неща: 

 Първо, дали е подобавало Христос да се възнесе. 

 Второ, според коя природа е подобавало да се възнесе. 

 Трето, дали се е възнесъл със собствената си сила. 

 Четвърто, дали се е възнесъл над всички телесни небеса. 

 Пето, дали се е възнесъл по-горе от всички духовни твари. 

 Шесто, за последицата от възнесението. 

 

 

Раздел 1. Дали е подобавало Христос да се възнесе1

 

 

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

 1. Наистина, във втора книга на „За небето”2

 2. Освен това всичко движещо се се движи заради нещо по-добро. Но за Христа 

не е било по-добро да е на небето вместо на земята: защото с това, дето е на небето, той 

нищо не придобил нито по душа, нито по тяло. Следователно излиза, че Христос не е 

трябвало да се възнесе на небето. 

 Философът твърди, че „нещата, 

които се намират в най-добро състояние, притежават благото си без движение”. Ала 

Христос се е намирал в най-доброто състояние: тъй като и според божествената 

природа е висшето благо; и според човешката природа е във висша степен прославен. 

Следователно той има благото си без движение. А възнесението е вид движение. Значи 

не е подобавало Христос да се възнесе. 

 3. Освен това Божият Син приел човешка природа заради спасението ни. Но по-

спасително за човеците е било винаги да общува с нас на земята: както и сам той рекъл 

на учениците си според Лука, 17:22: „Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите 

поне един от дните на Сина Човечески, и няма да видите.” Следователно, както 

изглежда, Христос не е подобавало да се възнесе на небето. 

                                                 
1 Cf. Sent., III d.22 q.1 a.1; Compend. theol., 240; Expos. super Symb., a.6. 
2 Aristoteles, De caelo, II 12, 292b5; Thomas Aquinas, lect.18. 
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 4. Освен това, както отбелязва Григорий в четиринадесета книга на „Поучения”3

 

, 

след възкресението тялото на Христа ни най-малко не се променило. А той се възнесъл 

на небето не непосредствено след възкресението: понеже според Иоана, 20:17, сам 

казва след възкресението: „Още не съм възлязъл при Отца Си.” Оказва се, 

следователно, че и след четиридесет дена не е трябвало да се възнесе. 

 Противно на това е обаче казаното от Господа пак на същото място: „Възлизам 

при Моя Отец и при вашия Отец.” 

 

 Отговарям с думите, че мястото трябва да съответствува на поместеното в него. 

А чрез възкресението Христос наченал живот безсмъртен и неразрушим. Обитаваното 

от нас място обаче е място на възникването и унищожението: а място на 

неразрушимостта е небесното такова. Затова не подобавало Христос след 

възкресението да остане на земята, ами било редно да се възнесе на небето. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че онова, което се намира 

в най-добро състояние и без движение притежава своето благо, е Бог, който е напълно 

неизменен, съгласно реченото у Малахия, 3:6: „Аз съм Господ, Аз се не изменям.” 

Всяка твар обаче е по някакъв начин променлива: както става ясно от казаното в осма 

книга на Августиновото съчинение „Буквално тълкуване на книгата Битие”.4

 На второто трябва да се отговори, че с възнесението на небето Христос не 

придобил нищо, що се отнася до същността на славата, нито по тяло, нито по душа: но 

все пак придобил по-подходящо и по-добро за славата място. Не че тялото му 

придобило от небесното тяло някакво съвършенство или устойчивост: ами само защото 

мястото било по-подходящо. Това в някакъв смисъл имало отношение към славата му. 

И това съответствие го радвало: не че започнал тепърва да се радва, когато възлязъл на 

небето; ами защото му се зарадвал по новому, като на нещо изпълнено. Поради което 

глосата към реченото в Псалома, 15:11: „Блаженството е в Твоята десница навеки”, 

допълва: „Блаженство и веселие ще имам, когато бъда изтръгнат от хорския поглед и 

седна до теб.” 

 И тъй 

като приетата от Сина Божи природа останала тварна, както се вижда от казаното по-

горе, не е неподходящо да й бъде приписвано движение. 

                                                 
3 Gregorius Magnus papa, Moral., XIV 56. 
4 De Gen. ad litt., VIII 14. – cf. De natura boni, 1; Enarr. in Ps., CXXI; Serm. ad popul., CLXXXII 3.  
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 На третото трябва да се отговори, че макар чрез възнесението Христос да 

престанал да присъствува телесно сред вярващите, божествеността му винаги била с 

тях: съгласно реченото от него самия у Матея, 28:20: „Аз съм с вас през всички дни до 

свършека на света.” Защото „възнеслият се на небето не напуснал осиновените”, както 

отбелязва папа Лъв.5 Впрочем самото възнасяне на Христа на небето, лишавайки ни от 

телесното му присъствие, е било по-полезно за нас, нежели присъствието му по тяло. 

Първо, за нарастването на вярата, която е за невидимото. Поради което сам Господ 

заявява у Иоана, 16:8, че Светият Дух, „като дойде, ще изобличи света за правда”, 

именно за правда „на онези, които вярват”, както пояснява Августин в коментара си6: 

„защото самото съпоставяне на вярващите с неверниците е порицание”. И сетне 

Христос продължава: „Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите”: „понеже 

блажени са които не виждат, а вярват”. Така че за наша правда ще бъде изобличен 

светът: „понеже ще повярвате в Мене, Когото не виждате.” Второ, за подигане на 

надеждата. Поради което сам той казва у Иоана, 14:3: „И кога ида и ви приготвя място, 

ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз.” Понеже със 

самото това, дето Христос поместил приетата от него човешка природа на небето, ни е 

дал надеждата и ние да отидем там: тъй като „дето бъде тялото, там ще се съберат 

орлите”, както е речено у Матея, 24:28. Затова и у Михея, 2:13, е казано: „Пред тях ще 

тръгне стенобоец.” Трето, за да въздигне до небесата боголюбивото чувство. Поради 

което апостолът заявява в Посланието до колосяните, 3:1 сл.: „Търсете това, що е горе, 

дето Христос седи отдясно на Бога; за небесното мислете, а не за земното.” Понеже, 

както е казано у Матея, 6:21, „дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви”. И тъй 

като Светият Дух е любовта, която ни грабва на небесата, Господ се обръща към 

учениците си у Иоана, 16:7, така: „За вас е по-добре Аз да си замина; защото ако не 

замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя.” Което 

Августин7

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че макар на възкръсналия за 

безсмъртен живот Христос да подхождало небесното място, той отложил възнесението 

си, за да препотвърди истината на възкресението. Поради което в Деяния на 

 обяснява по следния начин: „Няма да съумеете да постигнете Духа, додето 

настоявате да познаете Христа по плът. А когато Христос си заминал по тяло, с тях 

духовно останал не само Светият Дух, ами също Отецът и Синът.” 

                                                 
5 Sermones, LXXII 3. 
6 In Io., tr.95. 
7 Ibid., tr.94. 
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апостолите, 1:3, е речено, че „представи Себе Си жив след Своето страдание с много 

верни доказателства, като им се явяваше през четирийсет дена”. Което глосата тълкува 

така: „Понеже бил мъртъв в продължение на четиридесет часа, четиридесет дена 

потвърждавал, че е жив. Или под четиридесетте дена следва да се разбира времето в 

този свят, прекарано от Христа в Църквата: доколкото човекът е съставен от четири 

елемента и е наставляван да не нарушава десетте Божи заповеди.” 

 

 

Раздел 2. Дали на Христа е подобавало да се възнесе на небето 

съобразно божествената му природа8

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че на Христа е подобавало да се 

възнесе на небето съобразно божествената му природа. 

 1. Наистина, в Псалома, 46:6, е казано: „Бог възлезе при възклицания”; също във 

Второзаконие, 33:26: „Понесе се по небесата, теб на помощ.” Но това е казано за Бога и 

преди въплъщението на Христа. Следователно на Христа подобава да се възнесе на 

небето като Бог. 

 2. Освен това да възлезе на небето е присъщо на оногова, който е слязъл от 

небето: съгласно реченото у Иоана, 3:13: „Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия 

от небето”; както и в Посланието до ефесяните, 4:10: „Слезлият е Същият, Който се и 

възкачи.” Ала Христос е слязъл от небето, при това не като човек, а като Бог: тъй като 

не човешката му природа преди това е била на небето, ами божествената. Следователно 

се оказва, че Христос се е възнесъл на небето като Бог. 

 3. Освен това при възнесението си Христос е възлязъл при Отца. Но равен на 

Отца той не става като човек: защото признава, че „Моят Отец е по-голям от Менe”, 

както четем у Иоана, 14:28. Следователно очевидно Христос се е възнесъл като Бог. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод реченото в Посланието до ефесяните, 

4:9: „А „възкачи се” що означава, ако не това, че Той е слязъл по-напред”, глосата 

отбелязва: „Което ще рече, че Христос е слязъл и е възлязъл съобразно човековостта 

си.” 

 

                                                 
8 Cf. Sent., III d.22 q.3 a.1 ad 2; Compend. theol., 240. 
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 Отговарям с думите, че „съобразно” може да означава две неща: състоянието на 

възлизащия и причината за възлизането. Ако означава състоянието на възлизащия, то 

на Христа няма как да подобава възнесение съобразно божествената природа. Било 

защото от божествеността няма по-високо, към което тя да може да се въздигне. Било 

защото възнесението е движение по място, каквото не е присъщо на неподвижната и 

непребиваваща в място божествена природа. По този начин обаче на Христа подобава 

възнесение съобразно човешката му природа, която се намира в определено място и 

може да се движи. В този смисъл можем да заявим, че Христос се е възнесъл на небето 

като човек, но не и като Бог. 

 Ако обаче „съобразно” означава причината за възлизането, то доколкото и 

Христос се е възнесъл на небето по силата на божествеността, а не по силата на 

човешката природа, ще трябва да се каже, че Христос е възлязъл на небето не 

доколкото е човек, а доколкото е Бог. Затова Августин отбелязва в проповедта си за 

възнесението9

 

: „Наше дело е, дето Божият Син увисна на кръста: негово дело е, дето се 

възнесе.” 

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

авторитетни пророчески изказвания се отнасят до Бога, доколкото той щял да се 

въплъти. Възможно е, прочее, да се каже, че ако и възлизането да не е присъщо на 

божествената природа в собствения смисъл на думата, то може да й е присъщо 

метафорично: както например се казва „възхожда в човешкото сърце” (Пс., 83:6), 

когато човешкото сърце се подчинява и смирява пред Бога. По същия начин  

метафорично казваме, че тя възхожда към някоя твар, доколкото я подчинява на себе 

си. 

 На второто трябва да се отговори, че един и същ е възнеслият се и 

низходилият. Наистина, в книгата си „За Символа”10

                                                 
9 Serm. suppos., CLXXVI.  

 Августин казва: „Кой е 

низходилият? Богочовекът. Кой е възнеслият се? Същият Богочовек.” Низхождането 

обаче се приписва на Христа в два смисъла. Единият е този, при който се казва, че се е 

спуснал от небето. Това се приписва на Богочовека като Бог. Това низхождане, прочее, 

не бива да се разбира като движение по място: ами като „похищение”, при което, 

„бидейки в образ Божий, прие образ на раб” (Фил., 2:6 сл.). Та както говорим за 

похищение не защото е загубил пълнотата си, ами защото приел нашата нищожност; 

10 Ps.-Augustinus, Sermones, III 7. 
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така казваме и че се е спуснал от небето не защото го е напуснал, ами защото приел 

земна природа в единството на лицето. Другото низхождане е онова, при което „слязъл 

в най-долните места на земята”, както е речено в Посланието до ефесяните, 4:9. А това 

е низхождане по място. Поради което то подобава на Христа съобразно човешката му 

природа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че за Христа се казва, дето възлязъл при 

Отца, доколкото се възнесъл и седнал отдясно на Отца си. Което донякъде подобава на 

Христа съобразно божествената, донякъде и съобразно човешката му природа, както ще 

уточним по-нататък. 

 

 

Раздел 3. Дали Христос се е възнесъл със собствената си сила11

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не се е възнесъл със 

собствената си сила. 

 1. Наистина, у Марка, 16:19, е казано, че „след разговора с учениците Господ се 

възнесе на небето”. А в Деяния на апостолите, 1:9, четем, че „както Го те гледаха, Той 

се подигна и облак Го подзе изпред очите им”. Но това, което бива поето и повдигнато, 

очевидно е задвижено от друго. Следователно Христос не със собствената си сила, ами 

с чужда се издигнал в небето. 

 2. Освен това тялото на Христа било земно: както и нашите тела. Ала за земното 

тяло е противоестествено да се издига нагоре. Но никое противоестествено движение 

не се осъществява със собствената сила на движещото се. Следователно Христос не се е 

възнесъл на небето със собствената си сила. 

 3. Освен това собствената сила на Христа е сила божествена. Въпросното 

движение обаче не изглежда да е осъществено от божествена сила: понеже 

божествената сила е безгранична и затова движението е било моментално; така че не е 

възможно той да се е издигнал в небето, докато учениците го гледали, както е казано в 

Деяния на апостолите, 1:9. Оказва се, следователно, че Христос не се е възнесъл със 

собствената си сила. 

 

                                                 
11 Cf. Compend. theol., 240. 
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 Противно на това е обаче реченото у Исая, 63:1: „Той е тъй величествен в 

облеклото Си, Той пристъпва в пълната Си сила.” И Григорий отбелязва в хомилията 

си за възнесението12

 

: „Редно е да забележим, че, както четем, Илия се възнесъл на 

колесница: та ясно да бъде показано, щото обикновеният човек се нуждаел от чужда 

помощ. А нашият Изкупител се издигнал не на колесница и не от ангели: понеже онзи, 

който е създал всичко, се издигнал над всичко със собствената си сила.” 

 Отговарям с думите, че Христос има двойна природа, божествена и човешка. 

Поради което и собствената му сила може да бъде мислена с оглед както на едната, така 

и на другата природа. С оглед на човешката природа силата на Христа е двойна. Едната 

е естествена и произлиза от началата на природата. С тази сила очевидно Христос не се 

е възнесъл. Другата сила в човешката природа е тази на славата. Съобразно нея 

Христос се е възнесъл на небето. 

 Основанието за тази сила някои13

 Подминавайки това мнение, други посочват като основание за споменатата сила 

прославената душа, от която славата ще се разпростре и върху тялото, както твърди 

Августин в писмото си до Диоскор.

 извеждат от природата на петата същност, 

каквато според тях е светлината, включена в съставността на човешкото тяло и 

сбираща в едно противоположните елементи. В настоящото ни състояние на смъртни 

същества природата на елементите преобладава в човешкото тяло: поради което, 

благодарение природата на преобладаващия елемент, човешкото тяло с естествената си 

сила тегне надолу. В състоянието на слава обаче ще преобладава небесната природа: а 

именно благодарение на нейната наклонност и сила тялото на Христа, както и телата на 

светците се издигат към небето. На това мнение се спряхме в първата част на това 

съчинение, а ще се върнем към него и по-сетне, когато разглеждаме общото 

възкресение. 

14 Славното тяло ще се подчинява дотам на 

блажената душа, щото, както казва Августин в двадесет и втора книга на „За Божия 

град”15

                                                 
12 Gregorius Magnus papa, In Evang., hom.29. 

, „където пожелае духът, там незабавно ще се озове тялото: а той няма да 

пожелае нищо, което да не подхожда на духа и на тялото”. Но на славното и 

безсмъртно тяло подхожда да е на небесно място, както беше казано. Затова 

Христовото тяло се възнесло на небето именно защото душата му пожелала това. 

13 Cf. Alexander Halensis, S. th., III q.23 m.2. 
14 Ep. CXVIII 3. 
15 De civ. Dei, XXII 30. 
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 Но както тялото става славно, така и – според Августин в коментара му върху 

Иоана16

 

 - „душата става блажена чрез причастността си към Бога”. Затова 

първопричината за възнесението на небето е божествената сила. Така че Христос се е 

възнесъл на небето със собствената си сила: най-напред с божествената, а сетне и със 

силата на възславената душа, задвижваща тялото натам, накъдето желае. 

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

казва, дето възкръснал със собствената си сила и въпреки това бил възкресен от Отца, 

понеже една и съща е силата на Отца и Сина; така Христос със собствената си сила 

възлязъл на небето и при все това е въздигнат и приет от Отца. 

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент твърди само, щото Христос 

не би се възнесъл на небето със собствената си сила, естествено присъща на човешката 

природа. Но той се възнася на небето със собствената си сила, която е сила божествена: 

както и със собствената сила на блажената си душа. И макар възнесението да 

противоречи на природата на човешкото тяло в настоящото му състояние, при което 

тялото не е изцяло подвластно на духа; то не е противоестествено и не насилва 

славното тяло, цялата природа на което е напълно подвластна на духа. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар божествената сила да е 

безгранична и да действува безкрайно от гледна точка на действуващия, последицата от 

нея бива приета в нещата съобразно вместимостта им и съобразно Божието 

разпореждане. Тялото обаче не е способно да се движи по място мигновено: защото то 

трябва да е съизмерно с пространството, съобразно делението на което се дели времето, 

както е доказано в шеста книга на „Физика”.17

 

 Затова не е задължително задвижваното 

от Бога тяло да се движи мигновено, ами то се движи с бързината, която Бог му е 

отредил. 

Раздел 4. Дали Христос се е възнесъл над всички небеса18

 

 

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

над всички небеса. 

                                                 
16 In Io., tr.23. 
17 Aristoteles, Phys., VI 4, 235a13; Thomas Aquinas, lect.6. 
18 Cf. Sent., III d.22 q.2 a.1; q.3 a.3; C. Gent., IV 87. 
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 1. Наистина, в Псалома, 10:4, е речено: „Господ е в светия Свой храм, Господ 

има престола Си на небесата.” Но което е на небето, не е по-горе от небето. 

Следователно Христос не се е възнесъл над всички небеса.19

 2. Освен това две тела не могат да са на едно място. Та щом от единия край до 

другия се преминава непременно през средата, Христос очевидно не би могъл да 

възлезе над всички небеса, ако небето не се разделеше. Което е невъзможно. 

 

 3. Освен това в Деяния на апостолите, 1:9, е казано, че „облак Го подзе изпред 

очите им”. Но облаците не могат да се издигнат над небето. Следователно Христос не е 

възлязъл над всички небеса. 

 4. Освен това ние вярваме, че Христос завинаги ще пребивава там, където е 

възлязъл. Само че противното на природата не може да е вековечно: понеже естествено 

е често и в повечето случаи ставащото. Така ако противоестествено за земното тяло е 

да бъде над небето, то очевидно тялото на Христа не се е възнесло над небето. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до ефесяните, 4:10: „Възкачи 

се по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко.” 

 

 Отговарям с думите, че колкото дадени тела са по-пълно причастни на 

божествената благост, толкова по-високо стоят те в телесния ред, който е ред по място. 

Затова виждаме, че телата с по-съвършена форма са по природата си по-висши, както 

проличава от думите на Философа в четвърта книга на „Физика”20 и във втора на „За 

небето”21: тъй като тъкмо чрез формата си всяко тяло е причастно на божественото 

битие, както се вижда от първа книга на „Физика”.22

                                                 
19 В използуваното от нас издание на това място е пропуснат следният аргумент, приведен в някои от 
кодексите: „Над небесата няма никакво място, както е доказано в първа книга на „За небето”. Но всяко 
тяло непременно заема някакво място. Следователно тялото на Христа не се е възнесло над всички 
небеса.” Отговорът на това възражение е следният: „Мястото непременно съдържа нещо; доколкото 
първото, което съдържа нещо, приема формата на първо място: такова е първото небе. Ето защо сами по 
себе си телата трябва да бъдат в някакво място, доколкото са обхванати от небесното тяло. Но славните 
тела, и най-вече Христовото, не се нуждаят да бъдат обхванати от нещо подобно, понеже те не 
заимствуват нищо от небесните тела, ами от Бога чрез душата. Затова нищо не пречи Христовото тяло да 
бъде отвъд орбитата на небесните тела, а не да е в някакво обхващащо го място. Не е необходимо и отвъд 
небето да съществува някакво празно пространство, понеже там няма място, нито пък нещо способно да 
приеме тялото, ала Христос все пак е способен да стигне там. Така че когато Аристотел твърди, дето 
отвъд небето няма никакво тяло, това следва да се разбира като имащо предвид чисто естествените тела, 
както проличава и от приведените доказателства.”  

 Но тялото е в по-голяма степен 

причастно на божествената благост чрез славата, нежели което и да е естествено тяло – 

20 Aristoteles, Phys., IV 5, 212b17; 213a1; Thomas Aquinas, Lect. 7 sq.  
21 Id., De caelo, II 13, 293b12; Thomas Aquinas, lect.6. 20. 
22 Id. Phys., I 9, 192a16; Thomas Aquinas, lect.15. 
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чрез природната си форма. Сред останалите славни тела очевидно именно Христовото 

тяло сияе с най-голяма слава. Следователно напълно подобава то да е извисено по-горе 

от всички тела. Затова глосата към реченото в Посланието до ефесяните, 4:8: „Възкачи 

се на височината”, допълва: „по място и достойнство”. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че за Божия престол се 

казва, дето е на небето, не защото небето го обхваща, ами защото по-скоро той обема 

небето. Затова никоя част на небето не бива да е по-горе от него, ами той е по-горе от 

всички небеса: както е речено в Псалома, 8:2: „Твоята слава се простира по-горе от 

небесата.” 

 На второто трябва да се отговори, че макар тялото да е по естеството си такова, 

щото да не може да бъде на едно място с друго тяло, Бог може да стори чудо, така че те 

да могат да бъдат на едно място: както и сторил „тялото на Христа да излезе от 

заключената утроба на Присноблажената Дева” и „да влезе през затворени порти”, 

както напомня блаженият Григорий.23

 На третото трябва да се отговори, че въпросният облак не представлявал нещо 

като помощно превозно средство: ами се явил като знак за божествеността, съгласно 

който славата на Бога на Израила се явила над скинията като облак (Изх., 40:32 сл.). 

 Следователно на Христовото тяло може да е 

присъщо да бъде на едно място с друго тяло, но не поради свойство на тялото, ами чрез 

присъствуващата и правеща това божествена сила. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че славното тяло не поради началата 

на собствената си природа е способно да бъде на небето или по-горе от него: ами дължи 

това на блажената душа, от която получава славата. И както движението на славното 

тяло нагоре не е насилствено, така не е насилствен и покоят му. Поради което нищо не 

пречи той да е вековечен. 

 

Раздел 5. Дали тялото Христово се е възнесло над всяка духовна 

твар24

 

 

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

над всяка духовна твар. 

                                                 
23 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.26. 
24 Cf. In Eph., I lect.7. 
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 1. Наистина, между неща, които нямат един и същ смисъл, не може да има 

сравнение. А мястото не се приписва в един и същ смисъл на телата и на духовните 

твари: както става ясно от казаното в първата част на това произведение. Следователно 

изглежда, че не е възможно да обявим тялото Христово за възнесло се над всяка 

духовна твар. 

 2. Освен това в „За истинната религия”25

 3. Освен това във всяко място има тяло: тъй като нищо не е празно в природата. 

Та ако в естествения ред на телата никое тяло не заема по-горно място от духа, над 

всяка духовна твар няма да има никакво място. Следователно тялото Христово не е 

могло да се възнесе над всяка духовна твар. 

 Августин казва, че духът превъзхожда 

всяко тяло. Но по-благородното непременно заема по-високото място. Следователно 

излиза, че Христос не се е възнесъл над всяка духовна твар. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Посланието до ефесяните, 1:20 сл.: 

„Постави Го по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с 

което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия.” 

 

 Отговарям с думите, че колкото дадено нещо е по-благородно, толкова по-

високо място му се полага: независимо дали това е чрез телесен допир, както е при 

телата; или чрез духовно докосване, както е при духовните субстанции. Защото на 

духовните субстанции се полага по сходство небесното място, сиреч най-високото от 

местата, тъй като те са най-висшите в реда на субстанциите. А тялото на Христа, макар 

от гледна точка направата на телесната природа да е по-долу от духовните субстанции, 

от гледна точка достойнството на единението, чрез което е съединено личностно с Бога, 

надхвърля достойнството на всички духовни субстанции. Ето защо на основание на 

споменатото сходство нему се полага място по-горе от всяка твар, включително 

духовната. Поради което и Григорий заявява в една своя хомилия26

 

, че създалият 

всичко се издига по сила по-горе от всички неща. 

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

приписва в различен смисъл на телесната и на духовната субстанция, общото при тях е, 

че на по-достойната вещ се отрежда по-високо място. 
                                                 
25 De vera relig., 55. – cf. ibid., Ep. CXL 23. 
26 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.29. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LVII. За възнесението на Христа 

12 

 

http://philosophymedieval.org/  

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент се отнася до Христовото 

тяло съобразно направата на телесната природа, а не съобразно единението му. 

 На третото пък следва да се отвърне, че това съпоставяне може да е или 

според понятието за място: и така никое място не е толкова високо, та да надхвърля 

достойнството на духовната субстанция; на което се опира и възражението. Или обаче 

според достойнството на онези, на които се отрежда мястото. И така на Христовото 

тяло се полага да е над духовните твари. 

 

 

Раздел 6. Дали възнесението на Христа е причина за нашето 

спасение27

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че възнесението на Христа не е 

причина за нашето спасение. 

 1. Наистина, Христос е бил причина за нашето спасение, доколкото го е 

заслужил. Ала чрез възнесението не е заслужил нищо за нас: понеже възнесението е 

свързано с неговото издигане за награда; а заслугата и наградата не са едно и също, 

както не са едно и също пътят и краят му. Следователно, както излиза, възнесението на 

Христа не е било причина за спасението ни. 

 2. Освен това, ако възнесението на Христа е заслуга за нашето спасение, то това 

изглежда да е най-вече в смисъл, че неговото възнесение е причина за нашето такова. 

Само че това ни е подсигурено чрез страданието му: понеже, както е речено в 

Посланието до евреите, 10:19, „влизаме в светилището чрез кръвта на Иисуса Христа”. 

Следователно, както изглежда, възнесението на Христа не е било причина за нашето 

възнесение. 

 3. Освен това нам е предоставено вековечно спасение чрез Христа: съгласно 

реченото у Исая, 51:6: „Моето спасение ще пребъде вечно.” Но Христос не се е 

възнесъл на небето, за да бъде там вековечно: защото в Деяния на апостолите, 1:11, е 

казано: „Ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето.” Четем също 

и за мнозина светци, които след възнесението си се показвали на земята: както 

например за Павел в девета глава от Деяния на апостолите. Следователно Христовото 

възнесение очевидно не е причина за нашето спасение. 

                                                 
27 Cf. S. th., III q.49 a.5 ad 4; In Eph., IV lect.3. 
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 Противно на това е обаче казаното от него самия у Иоана, 16:7: „За вас е по-

добре Аз да си замина”, сиреч „да си отида от вас, възлизайки на небето”. 

 

 Отговарям с думите, че възнесението на Христа е причина за нашето спасение в 

два смисъла: откъм нас и откъм него. Откъм нас, доколкото Христовото възнесение 

задвижва ума ни към него. Понеже благодарение на възнесението му най-напред, както 

беше казано по-горе, се подкрепя вярата; сетне надеждата; след това боголюбието. На 

четвърто място нараства почитанието ни към него, понеже вече не го смятаме за земен 

човек, ами за Бог небесен: както и заявява апостолът във Второто послание до 

коринтяните, 5:16: „Ако и да бяхме познали Христа по плът”, сиреч „като смъртен, 

поради което го мислехме просто за човек”, както пояснява глосата, „сега вече не 

познаваме.” 

 Откъм него, що се отнася до сторените от възнеслия се неща за наше спасение. 

Най-напред той е прокарал за нас пътя за възлизането ни на небето: съгласно реченото 

от него самия у Иоана, 14:2: „Отивам да ви приготвя място”; и у Михея, 2:13: „Пред тях 

ще тръгне стенобоец.” Защото той е наша глава, а членовете трябва да следват пътя, по 

който главата е минала отнапред: поради което пак у Иоана, 14:3, е речено: „Да бъдете 

и вие, дето съм Аз.” Като знак за това той пренесъл на небето душите на светците, 

изведени от преизподнята: съгласно реченото в Псалома, 67:19: „Ти възлезе на 

височината, плени плен”: тъй като повел със себе си пленниците на дявола към небето 

като към място необичайно за човешката природа, пленявайки ги в един добър плен и 

спечелвайки ги чрез победата си. 

 На второ място, както свещенослужителят във Вехтия Завет влизал в 

светилището, за да се застъпи пред Бога за народа, така и Христос встъпил на небето, 

„за да ходатайствува за нас”, както е казано в Посланието до евреите, 7:25. Защото 

самото му представяне в човешката природа, която отнесъл на небето, е един вид 

застъпничество за нас: защото щом Бог е извисил толкова много човешката природа в 

Христа, той би трябвало да има милост и към онези, заради които Божият Син я е 

приел. 

 На трето място, за да може, бидейки Бог и Господ, седнал на небесния си 

престол, да праща на людете божествените си дарове: съгласно реченото в Посланието 

до ефесяните, 4:10: „Възкачи се по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко”, 

именно „с даровете си”, както допълва глосата. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че възнесението на 

Христа е причина за нашето спасение не по заслуга, ами по действеността си: както 

беше казано по-горе по повод възкресението. 

 На второто трябва да се отговори, че страданието на Христа е причина за 

възнасянето ни на небето, собствено казано, доколкото отстранява препятствуващия го 

грях и принася заслуга. Докато възнесението на Христа е пряко причина за нашето 

възлизане на небето, доколкото главата ни полага началото на пътя, който трябва да 

следват членовете. 

 На третото пък следва да се отвърне, че след като веднъж възлязъл на небето, 

Христос придобил за себе си и за нас постоянното право и достойнство за небесно 

местопребиваване. Това достойнство не се нарушава, ако понякога поради някаква 

повеля Христос телесно се спусне на земята: било за да покаже себе си на всички нас, 

както ще е в Съдния ден; било за да покаже себе си отделно на някого, например на 

Павел, както четем в девета глава на Деяния на апостолите. И за да не си помисли 

някой, че Христос само се явява по някакъв начин, ала не присъствува телесно, това е 

изказано ясно от самия апостол в Първото послание до коринтяните, 15:8, като 

потвърждение на вярата във възкресението: „Най-после от всички яви се на мене, като 

на някой изверг”: а това видение не би потвърдило вярата във възкресението, ако 

апостолът не бил видял самото истинско тяло.    
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