Из „Тълкувание на Евангелието от Марко“

Храм „Св. ап. Андрей Първозваний“

(18-27) След това дойдоха при Него садукеите, които казват, че няма възкресение,
и Го попитаха, казвайки: Учителю, Мойсей ни е написал: ако някому умре брат и
остави жена, и деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне
потомство на брата си. Имаше седем братя: първият взе жена, и на умиране не
остави потомство. Взе я вторият и умря, но и той не остави потомство; също и
третият. Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всички умря и
жената. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена?
понеже седмината я имаха за жена. Иисус им отговори и рече: не от това ли се
заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия? Защото, кога
възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като Ангели на
небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Моисея,
как Бог му каза при къпината: „Аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков, и Бог
Иаковов"? Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се
заблуждавате. Садукеите били такива еретици между иудеите, които казвали, че
няма нито възкресение, нито ангел, нито дух. Като коварни хора, те измислят такъв
пример, за да опровергаят чрез него истината за възкресението. Те задават въпрос
за това, което никога не е било и не може да бъде. А че седем мъже са взели (един
след друг) една и съща жена, това те измислили за по-голяма подигравка над
възкресението. И какво отговаря Господ? Тъй като за основание на своя въпрос те
представили Моисеевия закон, то Той ги изобличава в незнаене на Писанията. „Вие
- казва -не разбирате за какво възкресение се говори в Писанието. Мислите, че при
възкресението състоянието (на хората по плът и по душа) ще бъде същото, каквото
е сега. Не, не е така. Не разбирате смисъла на Писанието; а и силата Божия не
постигате. Изглежда, обръщате внимание само на трудността на това дело и затова
недоумявате, как могат разрушилите се тела отново да се съединяват с душите. Но
за силата Божия това не представлява нищо". А след възкресението състоянието (на
възкръсналите) ще бъде не чувствено, а богоподоб-но, и начинът на живот ангелски. Защото вече няма да подлежим на тление, а ще живеем вечно; и поради
това тогава и бракът ще бъде отменен. Сега бракът съществува поради
смъртността, та поддържайки приемствеността на рода, да не изчезнем. Но тогава,
подобно на ангелите, хората ще съществуват без брак, и никога няма да намаляват
(по брой). И в едно друго отношение садукеите се оказват непознаващи Писанието.
Ако те го разбираха, то щяха да проумеят защо е казано: Аз съм Бог Авраамов, и
Бог Исааков, и Бог Иаковов, - което посочва живите. Защото Господ не казал: Аз
бях, а: съм (техен Бог), сякаш те присъстват, а не са починали. Но може би някой
ще каже, че Господ е казал това само за душата на праотците, но не и за тялото, и
че оттук не бива да се прави заключение за възкресението на телата. На това ще
кажа, че Авраам се нарича не само душата, а съвкупно душата и тялото, тъй като
Бог е Бог и на тялото, и то пред Бога е живо, а не се е превърнало в небитие. Понататък, тъй като садукеите не вярвали (само) във възкресението на телата, то и
Господ казал за телата, че те са живи у Бога, а не за душите; последното го
признавали и садукеите. След това обърни внимание и на следното: възкресението е
ставане на падналия (в земята, в праха); но паднала не душата (тя е безсмъртна), а
тялото; следователно то и ще възкръсне, съединявайки се отново с единосъюзната
душа.
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