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ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТИ ВЪПРОС. 
ЗА ВЛАСТТА НА ХРИСТА ДА СЪДИ 
 

 Най-сетне ще се спрем на способността на Христа да съди. 

 Относно нея се задават шест въпроса: 

 Първо, дали властта да съди трябва да бъде приписана на Христа. 

 Второ, дали тя подобава нему като човек. 

 Трето, дали я е придобил по заслуга. 

 Четвърто, дали властта му да съди се разпростира над всички люде. 

 Пето, дали освен присъдата, произнесена в сегашното време, трябва да я 

очакваме и в общия предстоящ Съден ден. 

 Шесто, дали властта му да съди се разпростира и върху ангелите. 

 За осъществяването на последния съд по-подобаващо е да говорим, когато стане 

дума за нещата, свързани с края на света. Сега е достатъчно да засегнем единствено 

онова, което се отнася до достойнството на Христа. 

 

 

Раздел 1. Дали властта да съди трябва да бъде приписана специално 

на Христа1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че властта да съди не бива да се приписва специално 

на Христа. 

 1. Наистина, да съди някого е присъщо на господаря: поради което в Посланието 

до римляните, 14:4, е речено: „Кой си ти, който съдиш чуждия слуга?” Но да бъде 

Господ над тварите е присъщо на цялата Троица. Следователно властта да съди не бива 

да бъде приписана специално на Христа. 

 2. Освен това у Даниила, 7:9, е речено: „Седна Старият по дни”; и сетне е 

добавено: „Съдии седнаха и книги се разтвориха.” Но под Стария по дни се подразбира 

Отец: понеже, както отбелязва Иларий2

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.47 q.1 a.2; d.48 q.1 a.1 ad 4; In Io., V lect.4; Expos. super Symb., a.7. 

, „в Отца е вечността”.Следователно властта да 

съди трябва да се припише по-скоро на Отца, нежели на Сина. 

2 De Trinitate, 2. 
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 3. Освен това съди този, който изобличава. А изобличава Светият Дух: понеже 

Господ казва у Иоана, 16:8: „Като дойде, Той”, сиреч Светият Дух, „ще изобличи света 

за грях, за правда и за съд.” Следователно властта да съди трябва да се припише по-

скоро на Светия Дух, нежели на Сина. 

 

 Противно на това е обаче казаното за Христа в Деяния на апостолите, 10:42: 

„Той е определеният от Бога Съдия над живи и мъртви.” 

 

 Отговарям с думите, че за да съдиш са нужни три неща. Първо, власт да 

наказваш поданиците си: поради което у Иисуса Сирахов, 7:6, е речено: „Не ламти да 

станеш съдия, да не би да се покажеш безсилен да съкрушаваш неправдата.” Второ, 

ревност за правдата, та да произнесеш присъдата не от омраза или завист, ами от любов 

към справедливостта: съгласно казаното в Притчи Соломонови, 3:12: „Когото Господ 

обича, него наказва и към него благоволи, както баща към сина си.” Трето, мъдрост, 

съобразно която да се оформи присъдата: поради което у Иисуса Сирахов, 10:1, е 

речено: „Мъдър съдия ще съди народа си.” Първите две се изискват отнапред за 

съденето: ала собствено третото е, което придава форма на присъдата, понеже самият 

смисъл на присъдата е в закона на мъдростта или истината, според която се отсъжда. 

 И тъй като Синът е родената Премъдрост, произлязлата от Отца Истина, когото 

представя съвършено, властта да съди се приписва собствено на Божия Син. Затова 

Августин заявява в „За истинната религия”3

 

: „Тази е неизменната Истина, наричана с 

право закон на всички изкуства и изкуство на всемогъщия ни Създател. Но както ние, 

пък и всички разумни души, съдим правилно според истината за по-низшите от нас 

твари, така единствено тази Истина съди за нас, когато се приобщаваме към нея. За нея 

на свой ред не съди Отец: понеже тя не е по-долу от него. Ето защо, което Отец отсъди, 

той отсъжда чрез нея.” И сетне заключава: „Следователно Отец не съди никого, ами 

преотстъпва на Сина да съди.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че този аргумент доказва 

само, дето властта да съди е обща за цялата Троица: което е вярно. И все пак като на 

най-подходящ тя се приписва на Сина, както беше казано. 

                                                 
3 De vera relig., 31. 
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 На второто трябва да се отговори, че, както казва Августин в четвърта книга на 

„За Троицата”4

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

върху Иоана

, на Отца приписваме вечността, понеже той е началото, а това се 

предполага в понятието за вечност. Пак там Августин заявява, че Синът е „изкуството 

на Отца”. Така авторитетът на съдник се приписва на Отца, доколкото е начало на 

Сина: но самото понятие за съдия се отнася към Сина, който е изкуството и мъдростта 

на Отца: та както Отец е създал всичко чрез Сина си като негово изкуство, така той и да 

съди чрез Сина си, доколкото последният е негова мъдрост и истина. И това именно е 

обозначено у Даниила, когато той казва, че „Старият по дни седна”, а сетне пак там, 

7:13 сл., добавя, че „Син Човеческий дойде до Стария по дни, и Нему бе дадена власт, 

слава и царство”: от което се подразбира, че авторитета да съди има Отец, от когото 

Синът е получил властта да съди. 

5

 

  „казаното от Христа за Светия Дух, че изобличи света за грях, означава: 

вля в сърцата ви боголюбие. Понеже прогонен ли бъде страхът, ще придобиете 

свободата да изобличавате.” Така на Светия Дух се приписва съденето, но не в смисъла 

на самото отсъждане, ами с оглед на желанието на людете да съдят.  

 

Раздел 2. Дали властта да съди подобава на човека Христос6

 

  

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че властта да съди не подобава на 

Христа като човек. 

 1. Наистина, на споменатото място в „За истинната религия” Августин казва, че 

съденето се приписва на Сина, доколкото е самият закон на първата истина. Ала това е 

присъщо на Христа като Бог. Следователно властта да съди подобава на Христа не като 

човек, ами като Бог. 

 2. Освен това властта да съдиш означава да възнаграждаваш постъпилите добре 

и да наказваш лошите. Ала награда за добрите дела е вечното блаженство, което се дава 

единствено от Бога: защото според Августин на споменатото място в коментара му 

върху Иоана „душата става блажена чрез причастността си към Бога, а не към свята 

                                                 
4 De Trinitate, IV10. 
5 In Io., tr.95. 
6 Cf. Sent., IV d.48 q.1 a.1; In Mt., XXV; C. Gent., IV 96; Quodl., X q.1 a.2; In Io., V lect.4 sq.; Compend. 
theol., 241; Expos. super Symb., a.7. 
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душа”. Следователно излиза, че властта да съди подобава на Христа не като човек, ами 

като Бог. 

 3. Освен това Христос има власт да съди скритото в сърцата: съгласно реченото 

в Първото послание до коринтяните, 4:5: „За нищо не съдете преди време, докле не 

дойде Господ, Който и ще изнесе на виделина тайните на мрака и ще извади наяве 

намеренията на сърцето.” Но това е присъщо единствено на божествената сила: 

съгласно реченото у Иеремия, 17:9 сл.: „Лукаво е човешкото сърце повече от всичко и 

съвсем е покварено; кой ще го узнае? Аз, Господ, прониквам в сърцето и изпитвам 

вътрешностите, за да въздам всекиму според пътя му.” Следователно властта да съди 

подобава на Христа не като човек, ами като Бог. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 5:27: „Даде Му власт да извършва 

и съд, защото е Син Човечески.” 

 

 Отговарям с думите, че Хризостом в коментара си върху Иоана7

 Трябва да се знае обаче, че макар първоначалният авторитет да съди да остава у 

Бога, той предава на човеци властта да съдят подвластните на неговото правораздаване. 

Поради което във Второзаконие, 1:16, е речено: „Съдете справедливо”: а сетне е 

добавено: „понеже съдът е дело Божие” и от името на Божия авторитет съдите. По-горе 

обаче беше казано, че Христос и като човек е глава на цялата Църква и че „всичко е 

покорил под нозете Си”, както е речено в Псалома, 8:7. Следователно нему е присъщо, 

включително съобразно човешката му природа, да има властта да съди. Поради което 

приведеното по-горе евангелско изречение очевидно следва да бъде тълкувано по този 

начин: „Даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески” не с оглед 

 изглежда да 

смята, щото властта да съди подобава на Христа не като човек, ами единствено като 

Бог. Поради което тълкува приведеното по-горе място у Иоана така: „Дал му е властта 

да съди. А това, че е Син Човечески не бива да ви учудва. Той е придобил правото да 

съди не защото е човек: ами е съдия тъкмо защото е Син на неизречимия Бог. Но тъй 

като казаното надхвърля предела на човешкото, евангелистът пояснява: Не се чудете, 

че е Син Човечески, понеже той е и Син Божи.” Което потвърждава чрез резултата от 

възкресението: поради което добавя: „Понеже идва часът, когато всички, дето са в 

гроба, ще чуят гласа на Божия Син.” 

                                                 
7 In Io., hom.39. 
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природната му направа, понеже тогава всички човеци биха имали същата власт, както 

забелязва и Хризостом на посоченото място: ами това е свързано с благодатта на 

главата, приета от Христа в човешката природа. 

 По този начин на Христа подобава властта да съди съобразно човешката му 

природа поради три неща. Първо, поради привързаността и родството му с людете. 

Защото както Бог действува чрез междинни и по-близки до следствията причини; така 

чрез човека Христос съди човеците, та да бъде по-мека присъдата му над тях. Затова 

апостолът казва в Посланието до евреите, 4:15 сл.: „Имаме не такъв първосвещеник, 

който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, Който е изкушен като 

нас във всичко, освен в грях. И тъй, нека дръзновено пристъпваме към престола на 

благодатта.” Второ, понеже „при последния съд”, както казва Августин в коментара си 

върху Иоана8, „ще има възкресение на телата на мъртвите, които ще вдигне Бог чрез 

Сина Човечески”, както „възправя душите чрез същия Христос”, доколкото той „е Син 

Божи”. Трето, понеже, както отбелязва пак Августин в „За Господните думи”9

 

, 

„правилно е било съдените да видят съдията си. Но съдени трябвало да бъдат както 

добрите, така и лошите. Затова било редно на съда образът на слугата да бъде показан и 

на едните, и на другите, а Божият образ да бъде запазен единствено за добрите.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че съденето има истината 

за свое мерило: а към човека, посветен на истината, се отнася дотолкова, доколкото той 

е в някакъв смисъл едно нещо с истината, като някакъв закон или „одушевената 

справедливост”. Затова на същото място Августин привежда думите от Първото 

послание до коринтяните, 2:15: „Духовният да съди всичко.” Ала душата Христова 

повече от всички други твари е съединена и изпълнена с истината: съгласно реченото у 

Иоана, 1:14: „Видяхме Словото, пълно с благодат и истина.” В този смисъл именно на 

душата Христова е присъщо най-вече да съди за всички неща. 

 На второто трябва да се отговори, че единствено Бог може да прави душите 

блажени чрез причастяването им към него. Ала Христос е този, който води людете към 

блаженство, доколкото е глава и създател на тяхното спасение: както четем в 

Посланието до евреите, 2:10: „След като приведе в слава много синове, чрез страдания 

усъвършенствува началника на тяхното спасение.” 

                                                 
8 In Io., tr.19. 
9 Serm. ad popul., CXXVII 7. 
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 На третото пък следва да се отвърне, че да познае скритото в сърцата и да 

отсъди е присъщо единствено Богу: но благодарение на изливането на божествеността 

в душата на Христа нему също подобава да познава и съди скритото в сърцата, както 

беше казано по-горе, когато говорихме за знанието Христово. Затова в Посланието до 

римляните, 2:16, е речено: „В деня, когато Бог чрез Иисуса Христа ще съди тайните на 

човеците.” 

 

 

Раздел 3. Дали Христос е придобил властта да съди благодарение на 

заслугите си10

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че не благодарение на заслугите си 

Христос е придобил властта да съди. 

 1. Наистина, властта да съди следва от царското достойнство: съгласно реченото 

в Притчи Соломонови, 20:8: „Цар, който седи на съдийско кресло, с очите си разпръсва 

всяко зло.” Но царско достойнство Христос придобил без заслуги: понеже то му е 

присъщо със самото това, дето е Единороден от Бога: поради което у Лука, 1:32 сл., е 

казано: „Ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида, и ще царува над дома 

Иаковов довеки.” Следователно Христос не е придобил властта да съди по заслуги. 

 2. Освен това, както беше казано, властта да съди е присъща на Христа като 

наша глава. Но благодатта на главата не му е присъщо по заслуги: ами следва от 

личностното единение на божествената и човешката природа, съгласно реченото у 

Иоана, 1:14: „Видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца, пълен с благодат 

и истина”; и сетне: „От Неговата пълнота всички ние приехме”, което е включено в 

понятието за глава. Следователно се оказва, че Христос не по заслуги е имал властта да 

съди. 

 3. Освен това в Първото послание до коринтяните, 2:15, апостолът заявява: 

„Духовният да съди всичко.” Ала човекът става духовен по благодат: която не е по 

заслуги, защото „инак не би била вече благодат”, както е речено в Посланието до 

римляните, 11:6. Следователно, както изглежда, властта да съдят не подобава нито на 

Христа, нито на останалите по заслуги, ами единствено по благодат. 

 

                                                 
10 Cf. Sent., IV d.47 q.1 a.2; d.48 q.1 a.1; C. Gent., IV 96; Compend. theol., 241. 
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 Противно на това е обаче реченото у Иова, 36:17: „Ти си препълнен с 

размишления на нечестивци; съд и осъждане са близки за теб.” И Августин отбелязва 

на същото място в „За Господните думи”: „Ще седне съдия, който е бил съден: ще 

осъди истинските виновници този, който лъжливо е бил признат за виновен.” 

 

 Отговарям с думите, че няма пречка едно и също нещо да се дължи някому 

поради различни причини: така славата на възкръсналото тяло е присъща на Христа не 

само като съответствуваща на божествеността му и поради славата на душата, ами и 

„по заслуга, заради смиреността му в страданието”. По същия начин трябва да се каже, 

че властта да съди е присъща на Христа  както поради божественото лице, така и 

поради достойнството на главата, така и поради пълнотата на предразположеността към 

благодат, но че той я е придобил и по заслуга: та да извършва Божия съд онзи, който се 

борил и победил в името на Божията справедливост и който сам бил осъден 

несправедливо. Затова сам той казва в Откровение на Иоана, 3:21: „Аз победих и 

седнах с Отца Си на Неговия престол.” Под „престол” се разбира властта да съди: 

съгласно реченото в Псалома, 9:5: „Ти седна на престола, Съднико праведний.” 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че в този аргумент става 

дума за властта да съди, която е дължима на Христа поради единението със Словото 

Божие. 

 На второто трябва да се отговори, че този аргумент изхожда от благодатта на 

главата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че този аргумент изхожда от 

предразположението за благодатта, която усъвършенствува душата на Христа. Ала 

това, че властта да съди се дължи на Христа поради тези причини, не означава, че тя не 

му се дължи и по заслуга. 

 

Раздел 4. Дали Христос има властта да съди всички човешки дела11

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос няма властта да 

съди всички човешки дела. 

                                                 
11 Cf. Sent., IV d.47 q.1 a.3; In II Cor., V lect.2; In Rom., XIV lect.1; Expos. super Symb., a.7 
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 1. Наистина, както четем у Лука, 12:13 сл., когато един от тълпата му рекъл: 

„Кажи на брата ми да раздели с мене наследството”, той отговорил: „Кой Ме е поставил 

да ви съдя или деля?” Следователно той не може да съди всички човешки дела. 

 2. Освен това никой не може да съди други, освен подчинените нему. Само че 

„още не виждаме всичко да е подчинено” на Христа, както е речено в Посланието до 

евреите, 2:8. Следователно Христос изглежда да не може да съди всички човешки дела. 

 3. Освен това Августин отбелязва в двадесета книга на „За Божия град”12

 

, че Бог 

може да отсъди така, щото добрият понякога да бъде съсипан в този свят, а понякога да 

напредне, и същото важи за лошия. Но така е било и преди въплъщението на Христа. 

Следователно не всички Божии присъди са свързани с властта на Христа да съди. 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 5:22: „Отец целия съд предаде на 

Сина.” 

 

 Отговарям с думите, че ако говорим за Христа съобразно божествената му 

природа, очевидно е, че всяко отсъждане на Отца е свързано със Сина: защото както 

Отец прави всичко чрез Словото си, така и съди всички чрез Словото си. Ако пък 

говорим за Христа съобразно човешката му природа, то пак е очевидно, че всички 

човешки дела са подвластни на неговата присъда. Това е очевидно, на първо място, ако 

разглеждаме отношението на душата Христова към Словото Божие. Защото ако 

„духовният трябва да съди всичко”, както е казано в Първото послание до коринтяните, 

2:15, доколкото умът му е приобщен към Словото Божие; още повече ще отсъжда за 

всички неща душата на Христа, която е преизпълнена с истината на Божието Слово. На 

второ място това е очевидно от заслугата на смъртта му. Понеже, както е речено в 

Посланието до римляните, 14:9, „Христос затова и умря и възкръсна, за да господарува 

и над мъртви и над живи.” Затова той отсъжда за всичко. Поради което апостолът 

веднага след това заявява, че „всички ще застанем пред съдилището Христово”; а у 

Даниила, 7:14, е речено, че „Нему бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат 

всички народи, племена и езици”. На трето място същото става явно от съпоставянето 

на човешките дела с целта на човешкото спасение. Защото комуто се предоставя 

основното, предоставя се и добавъчното. Но всички човешки дела са насочени към 

блаженството като цел, а то е вечното спасение, до което людете биват допуснати или 

                                                 
12 De civ. Dei, XX 2. 
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от което биват отхвърлени според присъдата на Христа, както е речено у Матея, 25:31 

сл. Затова е очевидно, че на властта да съди са подвластни всички човешки дела. 

 

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

властта да съдиш следва от царското достойнство. Ала Христос, макар да бил поставен 

за цар от Бога, не пожелал, докато бил на земята, да упражнява временната царска 

власт: поради което и сам заявява у Иоана, 18:36: „Моето царство не е от тоя свят.” 

Затова не пожелал и да използува правото си да съди за земни неща онзи, който дошъл 

да отведе людете при Бога: поради което и Амвросий13

 На второто трябва да се отговори, че всички са подчинени на властта на 

Христа, която той приел от Отца си: съгласно реченото у Матея, 28:18: „Даде ми се 

всяка власт на небето и на земята.” Все още обаче не са му подвластни всички, що се 

отнася до осъществяването на въпросната власт. Това ще стане в бъдеще, когато 

изпълни волята си за всички, едни спасявайки, други наказвайки. 

 заявява: „С право отклонява 

земното онзи, който е слязъл заради божественото: и не се блазни да бъде съдия в 

разправиите и разпределител на имоти този, който има да съди живи и мъртви и да 

разпределя заслуги.” 

 На третото пък следва да се отвърне, че преди въплъщението подобни 

присъди са произнасяни от Христа, доколкото той е Слово Божие: на тази власт чрез 

въплъщението станала причастна личностно съединената негова душа. 

 

 

Раздел 5. Дали след произнасянето на присъдата в сегашно време 

остава и някакъв общ съд14

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че след произнесената в сегашно 

време присъда не остава друг общ съд. 

 1. Наистина, след последното раздаване на наградите и наказанията няма защо 

да има съд. А раздаването на наградите и наказанията става в сегашно време: защото 

според Лука, 23:43, Господ рекъл на разбойника на кръста: „Днес ще бъдеш с Мене в 

рая”; и пак там, 16:22, е казано, че „умря богаташът и го погребаха в ада”. 

Следователно напразно е да очакваме съд накрая. 
                                                 
13 In Lc., 7. 
14 Cf. Sent., IV d.47 q.1 a.1; In Mt., XXV; C. Gent., IV 96; Quodl., X q.1 a.2; Compend. theol., 242. 
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 2. Освен това у Наума, 1:9, съгласно превода на седемдесетте е речено: „Бог 

няма да съди два пъти за едно и също.”Ала в това време се осъществява Божият съд 

както над земното, така и над духовното. Следователно, както изглежда, няма защо да 

очакваме съд накрая. 

 3. Освен това наградата и наказанието отговарят на заслугата и провинението. 

Само че заслугата и провинението имат отношение към тялото единствено доколкото 

то е инструмент на душата. Следователно тялото не може да бъде награждавано или 

наказвано, освен чрез душата. Значи няма нужда от друг съд накрая, при който човек да 

бъде награждаван или наказван в тялото си, освен този, при който сега се награждават 

или наказват душите. 

 

 Противно на това е обаче реченото у Иоана, 12:48: „Словото, що казах, то ще го 

съди в последния ден.” Следователно ще има някакъв съд в последния ден, освен този, 

който се произнася сега. 

 

 Отговарям с думите, че присъда за дадена изменчива вещ не може да бъде 

дадена окончателно преди нейното пълно осъществяване. Така не може да се каже 

окончателно, какво е дадено действие, преди самото то да е извършено и да се видят 

резултатите му: понеже много постъпки изглеждат полезни, а резултатите им се оказват 

зловредни. По същия начин и за човека не може да се даде окончателна присъда, докато 

той не завърши живота си: понеже могат да настъпят много промени от добро към зло и 

обратно, от добро към по-добро или от лошо към по-лошо. Затова апостолът казва в 

Послание до евреите, 9:27, че „на човеците е отредено да умрат един път, а след това - 

съд”. 

 Трябва да се знае обаче, че макар със смъртта да настъпва краят на живота на  

временния човек, в някакво отношение той остава зависим от бъдещето. От една 

страна, доколкото все още живее в паметта на людете, в която остава, понякога 

противно на истината, доброто или лошото му име. От друга страна, в децата си, които 

са, така да се каже, част от бащата: съгласно реченото у Иисуса Сирахов, 30:4: „Умря 

баща му – и сякаш не е умирал, защото е оставил подире си подобен на себе си.” При 

все че мнозина от добрите имат лоши синове, и обратно. На трето място, що се отнася 

до резултата от деянията му: както от заблуждението на Арий и другите изкусители 

прорастват издънките на неверието чак до края на света; и пак дотогава вярата се 

подхранва от проповедите на апостолите. На четвърто място, що се отнася до тялото: 
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когато понякога се погребва с почести, понякога се оставя непогребано и в крайна 

сметка се разпада на прах. На пето място, що се отнася до нещата, в които човек е 

вложил някакви чувства: едни от които свършват скоро, ала други траят дълго. 

 Всички тези неща обаче се преценяват пред Божия съд. Поради което за тях не 

може да бъде произнесена окончателна и очевидна присъда, докато трае ходът на 

времето. Затова в сетния ден трябва да има окончателен съд, при който да бъде 

отсъдено окончателно и ясно всичко, което по някакъв начин се отнася до даден човек. 

 

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

някои душите на светците не биват възнаграждавани на небето, нито тези на 

прокълнатите биват наказвани в преизподнята чак до деня на Страшния съд. Което 

очевидно не е вярно, изхождайки от думите на апостола във Второто послание до 

коринтяните, 5:7 сл., а именно: „Имаме дръзновение и по-скоро желаем да напуснем 

тялото и да се приберем при Господа”, понеже вече не „ходим с вяра”, а „с виждане”, 

както става ясно от следващото. Но това означава да виждаме Бога по същност, в което 

и е вечният живот, съгласно Иоана, 17:3. Поради което е очевидно, че отделените от 

телата души са във вечния живот. Затова трябва да се каже, че след смъртта си по 

отношение на душата човек придобива някакво неизменно положение. Ето защо, що се 

отнася до възнаграждаването на душата, съдът няма защо да бъде отлаган. Но тъй като 

към човека се отнасят и други неща, които се вършат в хода на цялото време и които не 

отпадат от божественото съдопроизводство, в края на времената всички те трябва да 

бъдат призовани на съд. Защото макар спрямо тях човек да няма заслуга или 

провинение, те все пак имат отношение към наградата или наказанието му. Поради 

което и те всички следва да бъдат оценени при окончателния съд. 

 На второто трябва да се отговори, че Бог няма да съди два пъти едно и също, 

сиреч с оглед на същото. Но с оглед на различните страни  Бог подобава на съди два 

пъти. 

 На третото пък следва да се отвърне, че макар наградата или наказанието на 

тялото да зависят от наградата или наказанието на душата, последната, бидейки само 

акцидентално променлива поради тялото, отдели ли се от него, тутакси придобива 

неизменно състояние и получава присъдата си. А тялото остава подвластно на 

изменения чак до края на времето. Поради което и трябва да получи наградата или 

наказанието си тогава, на Страшния съд. 
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Раздел 6. Дали властта на Христа да съди се разпростира върху 

ангелите15

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че властта на Христа да съди не се 

разпростира върху ангелите. 

 1. Наистина, ангелите, както добрите, така и злите, са осъдени още от началото 

на света, когато едни паднали чрез прегрешението си, а други били укрепени в 

блаженството. Но вече осъдените няма нужда да бъдат пак съдени. Следователно 

властта на Христа да съди не се разпростира върху ангелите. 

 2. Освен това не може един и същ да съди и да бъдe съден. А ангелите ще дойдат 

с Христа да съдят: съгласно реченото у Матея, 25:31: „Кога дойде Син Човеческий в 

славата Си, и всички свети Ангели с Него.” Следователно, както излиза, ангелите няма 

как да бъдат съдени от Христа. 

 3. Освен това ангелите са по-горе от всички твари. Та ако Христос е съдия не 

само над людете, ами и над ангелите, на същото основание ще е съдия и над всички 

твари. Което очевидно не е така, тъй като това е собствено присъщо на Божието 

провидение: поради което у Иова, 34:13, е речено: „Кой освен Него промишлява за 

земята? И кой управлява цяла вселена?” Следователно Христос не е съдия над 

ангелите. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Първото послание до 

коринтяните, 6:3: „Не знаете ли, че ангели ще съдим?” Но светците съдят именно от 

Христовия авторитет. Следователно в далеч по-голяма степен Христос притежава 

властта да съди ангелите. 

 

 Отговарям с думите, че ангелите са подвластни на Христовата съдна власт не 

само с оглед на божествената му природа, доколкото е Слово Божие, ами също и на 

основание на човешката му природа. Което става видно от три неща. Първо, от 

близостта на приетата природа с Бога: понеже, както е казано в Посланието до евреите, 

2:16, „не от Ангели приема естество, а от семето Авраамово приема”. Затова душата на 

Христа е повече изпълнена с истината на Словото Божие, нежели който и да е от 

                                                 
15 Cf. Sent., IV d.47 q.1 a.3; d.48 q.1 a.1. 
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ангелите. Поради това и той просветлява ангелите, както отбелязва Дионисий в седма 

глава на „За небесната иерархия”16

 Второ, понеже чрез смиреното си страдание човешката природа в Христа 

заслужила да бъде издигната по-горе от ангелите: така щото, както е речено в 

Посланието до филипяните, 2:10, „в името на Иисуса да преклони колене всичко 

небесно, земно и подземно”. Ето защо Христос има властта да съди също добрите и 

злите ангели. Което в Откровението на Иоана, 7:11, е означено с думите, че „всички 

Ангели стояха около престола”. 

; и има правото да ги съди. 

 Трето, на основание на вършеното от тях спрямо людете, на които Христос е в 

някакъв особен смисъл глава. Поради което в Посланието до евреите, 1:14, е речено: 

„Нали всички те са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще 

наследят спасение.” 

 На свой ред ангелите са подвластни на Христовия съд, от една страна, с оглед 

постановяването на онова, което самите ангели вършат. Но постановява и човекът 

Христос: комуто „Ангели служеха”, както е казано у Матея, 4:11; и когото демоните 

молели да ги прати в свинете, както четем пак там, 8:31. 

 На второ място, що се отнася до другите акцидентални награди за добрите 

ангели, като радостта, която изпитват за спасението на човеците, съгласно реченото у 

Лука, 15:10: „Такава радост бива пред Ангелите Божии и за един каещ се грешник.” И 

също що се отнася до акциденталните наказания на демоните, от които биват 

измъчвани било тук, било затворени в преизподнята. Това също е свързано с човека 

Христос. Поради което у Марка, 1:24, е речено: „Какво имаш Ти с нас, Иисусе 

Назареецо? Дошъл си да ни погубиш ли?” 

 На трето място, що се отнася до същностната награда за блажените ангели, 

която е вечното блаженство: както и що се отнася до същностното наказание на злите, 

което е вечното проклятие. Но това е направено от Христа като Слово Божие още от 

началото на света. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че този аргумент се 

отнася до присъдата с оглед на същностната награда и основното наказание. 

 На второто трябва да се отговори, че, както твърди Августин на споменатото 

място в „За истинната религия”, „духовният трябва да съди всичко”, но той на свой ред 

                                                 
16 Cael. hier., VII 3. 
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е съден от самата истина. Ето защо, макар ангелите да съдят, тъй като са духовни, те 

самите са съдени от Христа, доколкото той е Истината. 

 На третото пък следва да се отвърне, че Христос има право да съди не само 

ангелите, ами и разпореждането с цялото творение. Защото ако според Августин в 

трета книга на „За Троицата”17

 

 Бог управлява в някакъв ред по-низшето чрез по-

висшето, то длъжни сме да признаем, че всичко е управлявано чрез душата Христова, 

която е над всяка твар. Поради което и апостолът казва в Посланието до евреите, 2:5: 

„Не на Ангелите Бог покори бъдната вселена”, ами – както пояснява глосата – на 

оногова, „за когото говорим”, сиреч на Христа. Което не означава, че Бог е поставил 

другиго да управлява земята. Защото един и същ е Бог и човекът Господ Иисус 

Христос. За тайната на чието въплъщение засега е казано достатъчно. 

                                                 
17 De Trinitate, III 4. 
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