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ОСМИ ВЪПРОС.  
ЗА БЛАГОДАТТА НА ХРИСТА КАТО ГЛАВА НА ЦЪРКВАТА 
 

 Следва да разгледаме благодатта на Христа, доколкото той е глава на Църквата. 

 В тази връзка се поставят осем въпроса: 

 Първо, дали Христос е глава на Църквата. 

 Второ, дали е глава на човеците с оглед на тялото или само с оглед на душата. 

 Трето, дали е глава на всички човеци. 

 Четвърто, дали е глава на ангелите. 

 Пето, дали благодатта, благодарение на която е глава на Църквата, е същата като 

предразположението към благодат, благодарение на което е отделен човек. 

 Шесто, дали на Христа е собствено присъщо да е глава на Църквата. 

 Седмо, дали дяволът е глава на всички зли люде. 

 Осмо, дали Антихристът също може да бъде наречен глава на всички зли. 

 

 

Раздел 1. Дали на Христа като човек подобава да е глава на 

Църквата1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на Христа като човек не подобава да е глава на 

Църквата. 

 1. Наистина, главата придава усетливост и движение в членовете. Ала духовната 

усетливост и движение, които се придобиват по благодат, не са ни придадени от човека 

Христа: понеже, както твърди Августин в „За Троицата”2

 2. Освен това не може да има друга глава на главата. Ала глава на Христа като 

човек е Бог: съгласно реченото в Първото послание до коринтяните, 11:3: „На Христа 

глава е Бог.” Следователно самият Христос не е глава. 

, дори Христос не дава Светия 

Дух като човек, ами единствено доколкото е Бог. Следователно  нему като човек не 

подобава да е глава на Църквата. 

                                                
1 Cf. Sent., III d.13 q.2 a.1; De verit., q.29 a.4 sq.; In I Cor., XI lect.1; In Eph., I lect.8; In Col., I lect.5; 
Compend. theol., 214.  
2 De Trinitate, 42. 
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 3. Освен това главата в човека е частен член, върху който влияе сърцето. А 

Христос е общото начало на цялата Църква. Следователно не е глава на Църквата. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до ефесяните, 1:22: „Постави 

Го над всичко Глава на църквата.” 

 

 Отговарям с думите, че както цялата Църква е наречена едно мистично тяло по 

аналогия с естественото човешко тяло, което с различните си членове върши различни 

деяния, както учи апостолът в Посланието до римляните, 12:4 сл. и в Първото послание 

до коринтяните, 12:12 сл.; така Христос е наречен глава на Църквата по аналогия с 

човешката глава. В нея могат да бъдат видяни три неща: ред, съвършенство и сила. Ред, 

тъй като главата е първата част на човека, ако тръгнем отгоре. Затова и е обичайно 

всяко начало да бъде наричано глава: съгласно реченото у Иеремия, 2:20: „На всеки 

висок хълм ти блудствува.” Съвършенство, тъй като в главата са поместени всички 

вътрешни и външни усещания: докато в останалите членове е само осезанието. Поради 

което у Исая, 9:15, е речено: „Старец и велможа – това е главата.” Сила, тъй като силата 

и движението на другите членове и разпореждането с действията им е от главата, 

поради преобладаващата там сетивна и движеща сила. Затова и управникът е наречен 

глава на народа: съгласно Първа книга Царства, 15:17: „Не беше ли ти малък в своите 

очи, когато стана глава на Израилевите колена?” 

 Тези три неща подхождат на Христа в духовен смисъл. Защото, най-напред, 

поради близостта му до Бога благодатта му е по-възвишена и по-първа, макар и не по 

време: понеже всички други получават благодатта съобразно неговата благодат, 

съгласно реченото в Посланието до римляните, 8:29: „Които Той е предузнал, тях е и 

предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между 

многото братя.” На второ място съвършенството му се състои в пълнотата на всички 

благодати, съгласно реченото у Иоана, 1:14: „Видяхме Го пълен с благодат и истина”, 

както беше посочено по-горе. На трето място той имал силата да прелее благодатта във 

всеки член на Църквата: съгласно реченото у Иоана, 1:16: „От Неговата пълнота всички 

ние приехме.” Така става ясно, че Христос подобаващо е наречен глава на Църквата. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че на Христа като Бог 

подобава да дарява благодатта или Светия Дух по силата на авторитета: но 

инструментално това му подобава именно като човек, доколкото човековостта му е 
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„инструмент на неговата божественост”.3

 На второто трябва да се отговори, че в метафоричните изказвания 

оприличаването не бива да е пълно: понеже тогава няма да имаме аналогия, а истината 

за вещта.

 Така действията му са били спасителни за нас 

по силата на божествеността, доколкото причиняват благодатта в нас, както по заслуга, 

така и по резултатност. А Августин отрича човекът Христос да дарява Светия Дух по 

силата на авторството. Той обаче и според други светци дарява Светия Дух 

инструментално или служебно: съгласно реченото в Посланието до галатяните, 3:5: 

„Тоя, Който ви дарува Духа”, и т.н. 

4

 На третото пък следва да се отвърне, че главата очевидно превъзхожда 

външните членове: ала сърцето оказва скрито влияние. Затова на сърце се уподобява 

Светият Дух, който невидимо оживотворява и едини Църквата; а на глава се уподобява 

Христос съгласно зримата природа, по която човек превъзхожда другите човеци. 

 Така за естествената глава няма как да има друга, тъй като човешкото тяло 

не е част от друго тяло. Но ко гато говор им за тялото по анало гия, сир еч за някаква 

подредена множественост, тя е част на друга множественост: както семейството е част 

на гражданското общество. Затова над домовладиката, който е глава на семейството, 

стои главата на държавника. Така че няма пречка глава на Христа да е Бог, а самият той 

да е глава на Църквата. 

 

 

Раздел 2. Дали Христос е глава на човеците с оглед на телата5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е глава на човеците с 

оглед на телата. 

 1. Наистина, Христос е наречен глава, доколкото придава духовната усетливост 

и движението на благодатта в Църквата. Само че не тялото притежава въпросните 

духовна усетливост и движение. Следователно той не е глава на човеците с оглед на 

телата. 

 2. Освен това по тялото си ние сме сродни с животните. Та ако Христос беше 

глава на човеците с оглед на телата, би излязло, че той е глава и на животните. Което е 

нелепо. 

                                                
3 Damascenus, De fide orth., III 15. 
4 Ibid., III 26. 
5 Cf. Sent., III d.13 q.2 a.2. 
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 3. Освен това Христос е получил тялото си от други човеци: както проличава от 

първа глава на Матея и трета глава на Лука. Ала главата е първа сред другите членове, 

както беше казано. Следователно Христос не е глава на човеците с оглед на телата. 

 

 Противно на това е обаче реченото 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 човешкото тяло е естествено подредено спрямо 

разумната душа, която е негова собствена форма и двигател. И доколкото тя е формата 

му, то приема от душата живота и другите свойства, подобаващи на човешкото тяло 

съобр азно вида му. А доколко то душата е двигател на тялото , тяло то служи за 

инструмент на душата. 

 Така че редно е да се каже, щото човековостта на Христа има силата да 

въздействува, доколкото е свързана с Божието Слово, с което пък тялото се едини чрез 

душата, както беше казано по-горе. Ето защо цялата човековост на Христа, както като 

душа, така и като тяло, въздействува и върху душата, и върху тялото на човеците: ала 

преди всичко върху душата, а едва вторично и върху тялото. От една страна, доколкото 

телесните членове се предоставят на съществуващата чрез Христа душа като оръдия на 

правдата, както се изразява апостолът в Посланието до римляните, 6:13. От друга 

страна, доколкото животът на славата се разпростира от душата към тялото: съгласно 

реченото пак там, 8:11: „Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и 

смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че духовната усетливост 

за благодатта не преминава към тялото на първо място и изначално, а вторично и 

инструментално, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че животинското тяло няма никакво 

отношение към разумната душа, каквото има човешкото тяло. Така че случаят не е един 

и същ. 

 На третото пък следва да се отвърне, че ако и Христос да е придобил 

материята на тялото си от други човеци, всички човеци придобиват тъкмо от него 

безсмъртния живот на тялото си: съгласно реченото в Първото послание до 

коринтяните, 15:22: „Както в Адама всички умират, тъй в Христа всички ще оживеят.” 
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Раздел 3. Дали Христос е глава на всички човеци6

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е глава на всички 

човеци. 

 1. Наистина, главата е свързана единствено с членовете на собственото си тяло. 

А неверниците в никакъв случай не са членове на Църквата, която е тялото Христово, 

както е казано в Посланието до ефесяните, 1:23. Следователно Христос не е глава на 

всички човеци. 

 2. Освен това в Посланието до ефесяните, 5:25 сл., апостолът заявява, че 

„Христос предаде Себе Си за Църквата, за да я представи на Себе Си славна, която 

няма петно, или порок, или нещо подобно”.Има обаче включително вярващи, в които 

ще се намери петното или порокът на греха. Следователно Христос няма как да е глава 

на всички вярващи. 

 3. Освен това тайнствата на Вехтия Завет се отнасят към Христа, както сянка 

към тялото, както е речено в Посланието до колосяните, 2:17. Ала отците на Вехтия 

Завет са прибягвали във времето си до въпросните тайнства: съгласно реченото в 

Посланието до евреите, 8:5: „Служат на образа и сянката на небесното.” Следователно 

те не са принадлежали към Христовото тяло. Така че Христос не е глава на всички 

човеци. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Първото послание до Тимотея, 4:10: „Той е 

Спасител на всички човеци, а най-вече на верните.” И в Първото послание на Иоана, 

2:2: „Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на 

целия свят.” Но да спаси човеците и да е омилостивение за техните грехове е присъщо 

на Христа именно доколкото е глава. Следователно Христос е глава на всички човеци. 

 

 Отговарям с думите, че разликата между естественото тяло на човека и 

мистичното тяло на Църквата се състои в това, дето членовете на естественото тяло са 

всичките заедно, а членовете на мистичното тяло не са всички заедно: нито по 

природно битие, тъй като тялото на Църквата е съставено от хората, които са 

съществували от началото на света, та чак до края му; нито по битието на благодатта, 

                                                
6 Cf. Sent., III d.13 q.2 a.2. 
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понеже и сред живеещите в едно и също време едни са лишени от благодат и ще я 

придобият впоследствие, а други вече я имат. Прочее, трябва да мислим членовете на 

мистичното тяло не само доколкото са такива в действителност, ами и доколкото са 

такива във възможност. При това едни са във възможност, която никога няма да стане 

действителност: а други някога ще станат такива в действителност, и то по един от 

трите начина, било чрез вяра, било чрез боголюбие по пътя, било чрез наслаждение в 

родината. 

 Та, следователно, трябва да кажем, че ако отчитаме изобщо цялото световно 

време, Христос е глава на всички човеци: ала в различна степен. Наистина, на първо 

място и преди всичко той е глава на онези, които действително са съединени с него 

чрез славата. На второ място е глава на онези, които действително са съединени с него 

чрез боголюбието. На трето място е глава на онези, които действително са съединени с 

него чрез вярата. На четвърто място пък е глава на онези, които са съединени с него все 

още само във възможност, която още не е станала действителност, ала ще стане такава 

по божествено предопределение. На пето място е глава на онези, които са свързани с 

него във възможност, но никога няма да станат такива в действителност: каквито са 

живеещите в този свят люде, които не са предопределени. Когато обаче тези 

последните напуснат този свят, те по никой начин не могат да станат членове на 

Христа: понеже те не са вече дори във възможност да се съединят с Христа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че невярващите, ако и да 

не са в действителност от Църквата, са от нея във възможност. Тази възможност се 

опира на две неща: първо и изначално на Христовата сила, която е достатъчна за 

спасяването на целия човешки род: второ, на свободата на избора. 

 На второто трябва да се отговори, че славата на Църквата, която няма петно 

или порок, е крайната цел, към която ни води страданието на Христа. Ето защо така ще 

е в родината: не обаче и по пътя, по който, „ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим”, 

както е речено в Първото послание на Иоана, 1:8. Има обаче смъртни грехове, каквито 

не са налице у ония, дето са членове Христови чрез действително боголюбиво 

единение. Поддаващите се на греховете си пък са Христови членове не действително, 

ами само във възможност: освен може би несъвършено, чрез неоформената вяра, която 

едини с Христа не безусловно, ами единствено в някакво отношение, така че чрез 

Христа човекът да се домогне до благодатен живот; защото „вярата без дела е мъртва”, 

както е речено у Иакова, 2:20. При все това такива люде получават от Христа някакво 
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жизнено действие, именно вярването: както когато умъртвеният член бива задвижен по 

някакъв начин от човека. 

 На третото пък следва да се отвърне, че светите отци са прибягвали до 

тайнствата на закона не като някакви вещи, ами като образи и сенки на бъдещите 

събития. Ала движението в образа като образ е същото като това в самата вещ: както 

става ясно от думите на Философа в „За паметта и възпоминанието”.7

 

 Ето защо, когато 

прибягвали до тайнствата на закона, древните отци се обръщали към Христа чрез 

вярата и обичта по същия начин, по който и ние се обръщаме към него. Така че те 

принадлежели към същото тяло на Църквата, към което принадлежим и ние. 

 

Раздел 4. Дали Христос като човек е глава на ангелите8

 

 

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

глава на ангелите. 

 1. Наистина, главата и членовете имат една и съща природа. А Христос като 

човек е единоформен по природа не с ангелите, ами единствено с човеците: понеже, 

както е казано в Посланието до евреите, 2:16: „Не от Ангели приема естество, а от 

семето Авраамово приема.” Следователно като човек Христос не е глава на ангелите. 

 2. Освен това Христос е глава на онези, които принадлежат към Църквата, а тя 

съгласно Посланието до ефесяните, 1:23, е тялото му. Пък ангелите не принадлежат 

към Църквата: защото Църквата е събрание на вярващите; а в ангелите няма вяра, тъй 

като те ходят не с вяра, а с виждане, в противен случай биха се отдалечили от Господа, 

както потвърждава апостолът във Второто послание до коринтяните, 5:6 сл. 

Следователно като човек Христос не е глава на ангелите. 

 3. Освен това в коментара си върху Иоан9

 

 Августин отбелязва, че както 

„Словото, което от самото начало е било при Отца” оживотворява душите, така 

„Словото, станало плът” оживотворява телата: каквито ангелите нямат. Но „Словото, 

станало плът”, е Христос като човек. Следователно като такъв Христос не придава 

живот на ангелите. Така че, доколкото е човек, той не е глава на ангелите. 

                                                
7 De memoria et reminiscentia, 1, 450b27; Thomas Aquinas, lect.3. 
8 Cf. Sent., III d.13 q.2 a.2; IV d.2 a.2; d.49 q.4 a.4 ad 5; De verit., q.29 a.4; In I Cor., XI lect.1; In Eph., lect.8; 
Compend. theol., 214.  
9 In Io., 19. 23. 
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 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до колосяните, 

2:10: „Той е Глава на всяко началство и власт.” На същото основание той е такава и на 

ангелите от другите чинове. Следователно Христос е глава на ангелите. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, където има едно тяло, непременно 

трябва да има и една глава. Ала по аналогия наричаме едно тяло подредената в 

единство разчленена на различни действия или служби множественост. Очевидно е, 

обаче, че както хората, така и ангелите са насочени към една цел, именно към славата 

на божественото наслаждение. Затова мистичното тяло на Църквата се състои не само 

от човеците, ами също и от ангелите. Христос е главата на цялото това множество: 

понеже е по-близо до Бога и по-съвършено е причастен на даровете му, и то не само в 

сравнение с людете, ами също в сравнение с ангелите; пък и влиянието му усещат не 

само човеците, ами и ангелите. Наистина, в Посланието до ефесяните, 1:20 сл., е 

речено, че Бог Отец „постави Христа от дясната Си страна на небесата, 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, и покори всичко под нозете Му.” Ето защо Христос е глава не 

само на людете, ами и на ангелите. Затова у Матея, 4:11, четем, че „Ангели дойдоха и 

Му служеха”. 

 

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

Христа над всички човеци е най-напред над душите: по които людете съвпадат с 

ангелите по род, но не и по вид. Поради това съвпадение Христос може да бъде наречен 

глава на ангелите, при все че между двата вида няма съвпадение по телата им. 

 На второто трябва да се отговори, че в състоянието си по пътя Църквата е 

събрание на вярващите: ала в родината тя е събрание на съзерцаващите. А Христос е 

бил не само пътник, ами и съзерцател. Затова е глава не само на вярващите, ами и на 

съзерцаващите, притежавайки в пълна степен благодатта и славата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че на това място Августин говори, 

уподобявайки в някакъв смисъл причината на следствието, доколкото именно телесната 

вещ действува в телата, а духовната – в духовните предмети. При все това човековостта 

на Христа е способна, по силата на духовната, сиреч на божествената природа, да 

причинява нещо не само в човешките духове, ами и в ангелските, именно поради 

максималната й свързаност с Бога посредством личностното единение. 
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Раздел 5. Дали е една и съща благодатта, благодарение на която 

Христос е глава на Църквата, и отделната благодат на оня човек10

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че не е една и съща благодатта, 

благодарение на която Христос е глава на Църквата, и отделната благодат на оня човек. 

 1. Наистина, в Посланието до римляните, 5:15, апостолът казва: „Ако поради 

престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез 

благодатта на Едного Човека, Иисуса Христа, се изля преизобилно върху многото.” Но 

едно е действителното прегрешение на самия Адам: и друго е първородният грях, който 

предал на потомството. Следователно една е личната благодат, собствено присъща на 

самия Христос: и друга е благодатта му като глава на Църквата, която се разпростира 

от него към другите. 

 2. Освен това предразположенията се различават съобразно действията. Но за 

едно действие е предназначена в Христа личната му благодат, именно за освещаване на 

душата му: а за друго действие е предназначена благодатта му като глава, именно за 

освещаване на останалите. Следователно една е личната благодат на самия Христос: 

друга е благодатта му като глава на Църквата. 

 3. Освен това, както беше казано по-горе, в Христа се различават три благодати: 

благодатта на единението, благодатта на главата и благодатта на оня човек. Но 

отделната благодат на Христа е различна от тази на единението. Значи различна е тя и 

от тази като на глава на Църквата. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 1:16: „От Неговата пълнота всички 

ние приехме.” Но той е наша глава именно съобразно това, което приемаме от него. 

Значи наша глава е, доколкото притежава пълнотата на благодатта. А пълнота на 

благодатта има, доколкото в него е била в съвършенство личната благодат, както беше 

казано по-горе. Следователно той е наша глава съобразно личната си благодат. Така че 

благодатта му като глава не е различна от личната му благодат. 

 

 Отговарям с думите, че всяко нещо действува дотолкова, доколкото е 

съществуващо в действителност. Ала това, благодарение на което дадено нещо е в 

                                                
10 Cf. Sent., III d.13 q.3 a.2; De verit., q.29 a.5. 
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действителност, трябва да е в действителност същото, благодарение на което то 

действува: така една и съща е топлината, благодарение на която огънят е топъл, и тази, 

благодарение на която той топли. Само че не всяка действителност, благодарение на 

която дадено нещо е действително, е достатъчна, за да е и начало на въздействието 

върху други неща: понеже „действуващото превъзхожда претърпяващото въздействие”, 

както отбелязва Августин в дванадесетата книга на „Буквално тълкуване на книгата 

Битие”11, а също и Аристотел в трета книга на „За душата”12

 

, според когото 

въздействуващото върху други неща трябва да ги превъзхожда в действителността си. 

По-горе обаче беше казано, че благодатта е приета в душата на Христа в превъзходна 

степен. Та тъкмо поради превъзходството на приетата благодат нему е присъщо да 

разпростира благодатта към останалите. А това именно е присъщо на главата. Затова 

личностната благодат, чрез която е праведна душата Христова, е по самата си същност 

тъждествена с тази му като глава на Църквата, сиреч като оправдаващ останалите люде: 

разликата е единствено по понятие. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че първородният грях в 

Адама, който е грях на природата, произлиза от действителното му прегрешение, сиреч 

от личния му грях, понеже чрез него личността разваля природата; а посредством 

въпросната развала грехът на първия човек прехожда върху следващите и така 

развалената природа разваля личността. А благодатта не прехожда от Христа в нас 

посредством човешката природа, ами единствено чрез личностното действие на самия 

Христос. Ето защо в Христа няма защо да различаваме две благодати, една от които да 

съответствува на природата, а друга на личността, както в Адама различаваме греха на 

природата и на личността. 

 На второто трябва да се отговори, че различните действия, едното от които е 

основание и причина за другото, не внасят различие в предразположението. Но 

личностното благодатно действие, което придава праведност на носителя си, е 

основание за оправдаването на останалите, а това се отнася към благодатта на главата. 

Оттук излиза, че това различие не води до разделяне същността на  

предразположението. 

 На третото пък следва да се отвърне, че личностната благодат и благодатта на 

главата са насочени към някакво действие: докато благодатта на единението не е 
                                                
11 De Gen. ad litt., XII 16. 
12 De anima, III 5, 430a18; Thomas Aquinas, lect.10. 
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насочена към такова, ами към личностното битие. Затова личностната благодат и 

благодатта на главата съвпадат в същността на предразположението: не обаче и 

благодатта на единението. При все че личностната благодат може в някакъв смисъл да 

бъде наречена благодат на единението, понеже придава пригодност за единение. В този 

смисъл благодатта на единението, благодатта на главата и благодатта на отделната 

личност са една и съща благодат по същност, а се различават единствено по понятие. 

 

 

Раздел 6. Дали на Христа е собствено присъщо да е глава на 

Църквата13

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че да е глава на Църквата не е 

собствено присъщо на Христа. 

 1. Наистина, в Първа книга Царства, 15:17, е речено: „Ти беше малък в своите 

очи, когато стана глава на Израилевите колена.” Но Църквата във Вехтия и в Новия 

Завет е една. Оказва се, следователно, че на същото основание и друг човек освен 

Христос може да е глава на Църквата. 

 2. Освен това Христос е наречен глава на Църквата, понеже принася благодат на 

членовете й. Ала и други принасят благодат: съгласно реченото в Посланието до 

ефесяните, 4:29: „Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само добра, за 

назидание във вярата, за да принася благодат на слушащите.” Следователно се оказва, 

че и на други освен на Христа подобава да са глава на Църквата. 

 3. Освен това, доколкото е начело на Църквата, Христос е наречен не само глава, 

ами още и „пастир” (Иоан, 10:11. 14; Евр., 13:20), и  „основа” (1. Кор., 3:11) на 

Църквата. Само че Христос не е запазил само за себе си името „пастир”: съгласно 

реченото в Първото послание на Петра, 5:4: „Кога се яви Пастиреначалникът, ще 

получите неувяхващия венец на славата.” Не и името „основа”: съгласно реченото в 

Откровението на Иоана, 21:14: „Стените на града имаха дванайсет основи.” 

Следователно, както излиза, той не е запазил само за себе си и названието „глава”. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до колосяните, 2:19: „Глава на 

Църквата е Онзи, от Когото цялото тяло, поддържано и свързвано чрез стави и свръзки, 

                                                
13 Cf. De verit., q.29 a.4 ad 2. 
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расте с растене по Бога.” Но това подобава единствено на Христа. Следователно 

единствен Христос е глава на Църквата. 

 

 Отговарям с думите, че главата въздействува върху другите членове по два 

начина. Първо, чрез вътрешно въздействие: доколкото движещата и сетивната сили се 

разпростират от главата към останалите членове. Второ, чрез някакво външно 

управление: доколкото зрението и останалите сетива, които са вкоренени в главата, 

направляват външните действия на човека. 

 Вътрешното изливане на благодатта идва не от друг, а именно от Христа, чиято 

човековост, бидейки свързана с божествеността, има силата да оправдава. А 

въздействието върху членовете на Църквата като външно управление може да подобава 

и на други. В този смисъл и други могат да бъдат наречени глава на Църквата: както 

например у Амоса, 6:1, където се говори за „големци от първенствуващия народ”. Само 

че те са различни от Христа. От една страна, доколкото Христос е глава на всички 

принадлежащи към Църквата на всяко място, във всяко време и във всяко положение: 

докато другите люде са наречени глави с оглед на отделните места, както епископите – 

на своите църкви; или за определено време, както папата е глава на цялата Църква за 

времето на понтификата си; или пък с оглед на определено състояние, например 

състоянието по пътя. От друга страна, доколкото Христос е глава на Църквата по 

силата на собствената си добродетелност и авторитет: докато другите са наречени 

глави, доколкото заемат мястото на Христа: съгласно реченото във Второто послание 

до коринтяните, 2:10: „И аз, ако съм простил някому нещо, простил съм за вас от лице 

Христово”; и пак там, 5:20: „Изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че 

сам Бог увещава чрез нас.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че казаното се разбира в 

смисъла, при който главата се свързва с външното управление, както кралят бива 

наричан глава на кралството си. 

 На второто трябва да се отговори, че човек на предава благодат чрез вътрешно 

внушение, ами чрез външно убеждаване в благодатните неща. 

 На третото пък следва да се отвърне, че според Августин в коментара му 

върху Иоана14

                                                
14 In Io., 46. 

, „ако предстоятелите на Църквата са пастири, как някой може да бъде 
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пастир, ако всички те не са членове на един Пастир?” По същия начин други могат да 

бъдат наречени глави и основи, понеже са членове на една глава и на една основа. При 

все това по думите на Августин пак на същото място15

 

 „Пастирът е предал на членовете 

си онова, което той е: никой от нас не нарича обаче себе си „порта”; това название 

Христос е запазил за себе си.” Това е така, понеже в „порта” се влага значението на 

основен авторитет, доколкото през нея се влиза в дома: а единствен Христос е този, 

„чрез Когото получихме достъп до тая благодат, в която сто им”. А другите названия 

обозначават не само основния, ами и вторичния авторитет. 

 

Раздел 7. Дали дяволът е глава на злите люде 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че дяволът не е глава на злите 

люде. 

 1. Наистина, по самото си понятие главата влага усетливост и движение в 

членовете: както отбелязва глосата към  думите в Посланието до ефесяните, 1:8: „Той 

изобилно ни дарува”, и т.н. Но  дяволът няма силата да вмени злото на греха, който 

произлиза от волята на грешника. Следователно дяволът не може да бъде наречен глава 

на злите люде. 

 2. Освен това човек става лош чрез всеки грях. Но не всички грехове са от 

дявола. Това е очевидно относно греховете на демоните, които не са съгрешили по 

нечие внушение. Пък и не всеки човешки грях идва от дявола: защото в „За църковните 

учения”16

 3. Освен това една глава се извисява над едно тяло. А в множествеността на 

злите изглежда да няма нищо, което да ги обединява; тъй като „злото се случва да 

противостои на зло”; и това се дължи на „различни ущъбности”, както отбелязва 

Дионисий в четвърта глава на „За божествените имена”.

 е казано: „Не всички наши зли помишления са извикани от дявола: понякога 

те израстват от движението на собственото ни произволение.” Следователно дяволът не 

е глава на всички зли люде. 

17

 

 Следователно дяволът не 

може да бъде наречен глава на всички зли люде. 

                                                
15 Ibid., 47. 
16 Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 82. 
17 De div. nom., IV 30; Thomas Aquinas, lect.22. 
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 Противно на това е обаче, дето по повод реченото у Иова, 18:17: „Споменът за 

него ще изчезне от земята”, глосата пояснява: „За всеки нечестивец се казва, че е 

обърнат към главата си, сиреч към дявола.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, главата не въздействува 

само вътрешно върху членовете, ами и външно ги направлява, насочвайки действията 

им към някаква цел. Така че някой може да бъде наречен глава на дадено множество 

било с оглед на двете, именно на вътрешното въздействие и на външното направляване: 

в този смисъл Христос е глава на Църквата, както беше казано. Или обаче само с оглед 

на външното направляване: така всеки княз или предстоятел е глава на подчиненото му 

множество. В този тъкмо смисъл и дяволът е наречен глава на всички зли люде: 

понеже, както е казано у Иова, 41:26, „той е цар над всички синове на гордостта”. 

 На управителя пък е присъщо да води към собствената си цел онези, които 

управлява. А цел на дявола е отвръщането на разумното творение от Бога: поради което 

от самото начало той изкушавал човека да не се подчинява на божественото 

предписание. Самото отвръщане от Бога има смисъла на цел, доколкото то бива 

пожелано под привидността на свободата: съгласно реченото у Иеремия, 2:20: „Отдавна 

строши ярема, разкъса веригите и каза: няма да служа”. Та доколкото в греха си някои 

се отправят към тази именно цел, те попадат под властта и управлението на дявола. 

Поради което той е наречен тяхна глава. 

 

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

въздействува вътрешно на разума, той чрез внушенията си подвежда към злото. 

 На второто трябва да се отговори, че управителят не винаги внушава на всички 

да се подчинят на волята му, ала представя пред всички знак за желанието си и някои го 

следват, бидейки подведени, други – спонтанно: както воините следват пряпореца на 

военачалника, дори когато никой не ги убеждава да го сторят. Така първото 

прегрешение на дявола, който съгрешил в самото начало, както е казано в Първото 

послание на Иоана, 3:8, е повод за всички да го последват: като едни му подражават, 

понеже той ги е убедил, а други го правят спонтанно, без да бъдат убеждавани. В този 

смисъл дяволът е глава на всички зли люде, доколкото те му подражават: съгласно 

реченото в Премъдрост Соломонова, 2:24: „По завист от дявола влезе в тоя свят 

смъртта, и я изпитват ония, които са от неговия дял.” 
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 На третото пък следва да се отвърне, че всички грехове съвпадат в 

отвръщането от Бога, макар да се различават помежду си с оглед обърнатостта към 

различни променливи блага. 

 

 

Раздел 8. Дали Антихристът е глава на злите люде 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че Антихристът не е глава на злите. 

 1. Наистина, едно тяло няма различни глави. Ала глава на множеството от зли 

люде е дяволът. Следователно Антихристът не е тяхна глава. 

 2. Освен това Антихристът е член на дявола. А главата се отличава от членовете. 

Следователно Антихристът не е глава на злите люде. 

 3. Освен това главата въздействува върху членовете. А Антихристът по никакъв 

начин не въздействува върху злите човеци, които са живяли преди него. Следователно 

Антихристът не е глава на злите люде. 

 

 Противно на това е обаче, дето по повод реченото у Иова, 21:29: „Нима не сте 

разпитвали пътешественици”, и т.н., глосата отбелязва: „Докато говори за тялото на 

всички зли люде, ненадейно насочва словата си към главата на всички нечестиви, 

Антихриста.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, в естествената глава има 

три неща: ред, съвършенство и сила да въздействува. Що се отнася до времевия 

порядък, то Антихристът не се нарича глава на злите човеци в смисъл, че грехът му 

предхожда техните грехове, както ги предхожда грехът на дявола. 

 По същия начин не се нарича глава на злите люде поради силата за въздействие. 

Защото ако и да бъде в състояние да обър не към зло то, подтиквайки ги, някои свои 

съвременници; то онези, които са живяли преди него, не са подтикнати към злото от 

него, нито пък са подражавали на лошотата му. Ето защо в този смисъл той може да 

бъде наречен глава на някои зли люде, не обаче на всички. 

 Остава, следователно, да бъде наречен глава на всички зли люде поради 

съвършената си лошота. Поради което по повод реченото във Второто послание до 

солуняните, 2:4: „Показвайки себе си, че е бог”, глосата отбелязва: „Както в Христа 
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обитава цялата пълнота на божествеността, така в Антихриста е налице пълнотата на 

всяка злина”: не в смисъл, че човековостта му е приета от дявола в единството на 

личността, както човековостта на Христа – о т Бо жия Син; ами в смисъл, че дяволът 

чрез внушенията си му е придал лошотата си по-пълно, нежели на всички останали. 

Така всички зли люде, които са живяли преди Антихриста, са като негово изображение: 

съгласно реченото във Второто послание до солуняните, 2:7: „Тайната на беззаконието 

вече действува.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че дяволът и 

Антихристът не са две глави, ами една: защото Антихристът е наречен глава, доколкото 

в него е отпечатана напълно лошотата на дявола. Затова по повод приведените по-горе 

думи от Второто послание до солуняните, 2:4, глосата пояснява: „В него ще е главата 

на всички зли люде, сиреч дяволът, който е цар над всички синове на гордостта.” Той 

обаче не е в него чрез личностно единение; а и не го обитава отвътре, тъй като 

„единствена Троицата прониква ума”, както е казано в „За църковните учения”18

 На второто трябва да се отговори, че както „глава на Христа е Бог” (1. Кор., 

11:3), и при все това „Той е глава на Църквата” (Колос., 1:18), както беше казано по-

горе; така Антихристът е член на дявола и при все това е глава на злите. 

; ами 

чрез последствието от лошотата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Антихристът е наречен глава на 

всички зли не поради сходство във въздействието, ами поради сходство в 

съвършенството. Защото в него дяволът сякаш осъществява върховно (ad caput) 

злината си: така както се казва, че някой е осъществил върховно намерението си, когато 

го е извел до съвършенство.      

 

                                                
18 Gennadius, De ecclesiasticis dogmatibus, 83. 
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