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ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ВЪПРОС. 
ЗА СВЕЩЕНОСЛУЖЕНИЕТО НА ХРИСТА 
 

 Сега ще се спрем на Христовото свещенослужение. 

 По отношение на него се поставят шест въпроса: 

 Първо, дали на Христа подобава да е свещенослужител. 

 Второ, за жертвоприношението на този свещенослужител. 

 Трето, за последицата от въпросното свещенослужение. 

 Четвърто, дали последицата от това свещенослужение се отнася до него или 

само до другите. 

 Пето, за вечността на свещенослужението му. 

 Шесто, дали е редно да говорим за „свещеник навеки по чина Мелхиседеков”. 

 

 

Раздел 1. Дали на Христа подобава да е свещенослужител1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че на Христа не подобава да е свещенослужител. 

 1. Наистина, свещенослужителят е по-малък от ангела: поради което у Захария, 

3:1, е речено: „И ми показа той Иисуса, великия иерей, който стоеше пред Ангела 

Господен.” Само че Христос е по-голям от ангелите: съгласно реченото в Посланието 

до евреите, 1:4: „Стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно име от тях е 

наследил.” Следователно на Христа не подобава да е свещенослужител. 

 2. Освен това случилото се във Вехтия Завет е фигуративно изображение на 

Христа: съгласно реченото в Посланието до колосяните, 2:17: „Това е сянка на 

бъдещето, а тялото е Христос.” А Христос не е произлязъл по плът от 

свещенослужителите от Вехтия Завет: понеже апостолът отбелязва в Посланието до 

евреите, 7:14: „Явно е, че Господ наш възсия от Иуда, а за свещенство в неговото 

коляно Мойсей нищо не е казал.” Следователно на Христа не подобава да е 

свещенослужител. 

 3. Освен това във Вехтия Завет, който е образен разказ за Христа, не са един и 

същ законодателят и свещенослужителят: поради което в Изход, 28:1, Господ се 

                                                 
1 Cf. In Heb., V lect.1. 
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обръща към законодателя Мойсей с думите: „Вземи твоя брат Аарон, за да Ми бъде 

свещеник.” Христос обаче е приносител на новия закон: съгласно реченото у Иеремия, 

31:33: „Ще вложа Моя закон във вътрешността им.” Следователно на Христа не 

подобава да е свещенослужител. 

 

 Противно на това е обаче казаното в Посланието до евреите, 4:14: „Имаме 

велик Първосвещеник, Който е преминал през небесата, Иисуса, Сина Божий.”  

 

 Отговарям с думите, че собственото задължение на свещенослужителя е да 

бъде посредник между Бога и народа: доколкото именно божественото се дава на 

народа, поради което и „свещенослужител” (sacerdos) ще рече „предаващ свещеното” 

(sacra dans)2

 

, съгласно реченото у Малахия, 2:7: „Закона търсят от устата му”; а също 

доколкото предава Богу молитвите на народа и в някакъв смисъл дава пред Бога 

удовлетворение за греховете на людете; поради което апостолът казва в Посланието до 

евреите, 5:1: „Всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да 

служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове.” А това най-много подобава 

тъкмо на Христа. Защото чрез него са натрупани даровете за людете: съгласно реченото 

във Второто послание на Петра, 1:4: „Чрез него”, сиреч чрез Христа, „ни са дарувани 

твърде големите и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в 

божественото естество.” Пак той помирил човешкия род с Бога: съгласно реченото в 

Посланието до колосяните, 1:19 сл.: „В Него”, сиреч в Христа, „благоволи Отец, да 

обитава всичката пълнота, и чрез Него да примири със Себе Си всичко.” Ето защо на 

Христа най-много подобава да е свещенослужител. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че иерархичната власт 

подобава на ангелите, доколкото те също са посредници между Бога и човека, както се 

вижда от думите на Дионисий в „За небесната иерархия”3

                                                 
2 Cf. Isidor Hispalensis, Etymol., VIII 12. 

; така щото самият 

свещенослужител, като посредник между Бога и народа, се назовава ангел, съгласно 

реченото у Малахия, 2:7: „Той е Ангел Господен.” Ала Христос е бил по-голям от 

ангелите не само според божествената си, ами и според човешката си природа: 

доколкото е имал пълнотата на благодатта и славата. Затова и в по-превъзходна степен 

от ангелите е притежавал иерархичната или свещеническата власт: така щото и самите 

3 Cael. hier., IX 2. 
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ангели били служители на неговото свещенослужение, съгласно реченото у Матея, 

4:11: „Ангели дойдоха и Му служеха.” Поради уязвимостта си обаче той „беше малко 

нещо понизен пред Ангелите”, както казва апостолът в Посланието до евреите, 2:9. В 

това отношение той бил от същия вид като човеците пътници, натоварени със 

свещенослужение. 

 На второто трябва да се отговори, че по думите на Дамаскин в трета книга4

 На третото пък следва да се отвърне, че, както беше казано по-горе, другите 

човеци само притежават поотделно едни или други благодати: а Христос, като глава на 

всички, притежава съвършенството на всички благодати. Така при другите един е 

законодател, друг е свещенослужител, а трети е крал; но тези всичките съвпадат в 

Христа като извор на всички благодати. Поради което у Исая, 33:22, е речено: „Господ 

е наш законодател, Господ е наш съдия, Господ е наш Цар: Той ще ни спаси.” 

 

„наличното във всички неща е тъждествено в тях, а не е пример”. Та тъй като 

свещенослужението на стария закон е било изображение на Христовото, Христос не е 

следвало да се роди от коляното на това образно свещеничество, за да проличи, че 

свещенослужението му не е същото, ами се различава като истинно от само 

изобразеното. 

 

 

Раздел 2. Дали самият Христос е бил едновременно свещенослужител 

и жертва5

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че Христос не е бил едновременно 

свещенослужител и жертва. 

 1. Наистина, на свещенослужителя е възложено да убие жертвеното животно. А 

Христос не е убил сам себе си. Следователно не е бил едновременно свещенослужител 

и жертва. 

 2. Освен това свещенослужението на Христа е наподобявало най-вече това на 

иудеите, постановено от Бога, а не това на езичниците, чрез което биват почитани 

демоните. Но в стария закон никога в жертва не се принася човек: а това става преди 

всичко при езическите жертвоприношения, съгласно реченото в Псалома, 105:38: 

„Проливаха невинна кръв, кръвта на синовете и дъщерите си, които принасяха жертва 
                                                 
4 De fide orth., III 26. 
5 Cf. In Heb. IX lect.3. 5. 
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на ханаанските идоли.” Следователно в Христовото свещенослужение жертва не е 

трябвало да е самият човек Христос. 

 3. Освен това всяка жертва, принасяна Богу, бива посветена на Бога. Ала 

човековостта на Христа от самото начало е била посветена и свързана с Бога. 

Следователно не подобава да се твърди, че като човек Христос е бил жертва. 

 

 Противно на това е обаче казаното от апостола в Посланието до ефесяните, 5:2: 

„Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно 

благоухание.” 

 

 Отговарям с думите, че, както отбелязва Августин в десета книга на „За Божия 

град”6

 Човек има нужда да принася жертви поради три причини. Първо, за да бъде 

простен грехът, чрез който се е отвърнал от Бога. Затова апостолът заявява в 

Посланието до евреите, 5:1, че свещенослужителят е длъжен „да принася дарове и 

жертви за грехове”. Второ, за да се удържи човекът в състоянието на благодат, свързан 

завинаги с Бога, в когото е неговият мир и спасение. Затова и според стария закон се 

принася мирна жертва за спасение на приносителите, както е постановено в трета глава 

на книгата Левит. Трето, за да се съедини съвършено човешкият дух с Бога: което ще 

стане най-вече в славата. Затова и според стария закон се извършва всесъжение, сиреч 

„изгаряне на всичко”, както е казано в първа глава на Левит. 

, „всяко видимо жертвоприношение е тайнство, сиреч свещен знак за невидимо 

жертвоприношение”. Невидимо жертвоприношение е обаче това, при което човек 

принася Богу духа си: съгласно реченото в Псалома, 50:19: „Жертва Богу е дух 

съкрушен.” Затова всичко, което се предоставя Богу, та духът на човека да се въздигне 

към него, може да бъде наречено жертвоприношение. 

 Тези неща са преходили върху ни чрез човековостта на Христа. Защото най-

напред са заличени греховете ни: съгласно реченото в Посланието до римляните, 4:25: 

„Предаден е за нашите грехове.” На второ място чрез него сме приели спасителната 

благодат: съгласно реченото в Посланието до евреите, 5:9: „Стана за всички, които Му 

са послушни, причина за вечно спасение.” На трето място чрез него сме придобили 

съвършенството на славата: съгласно реченото пак там, 10:19: „Имаме дръзновение да 

влизаме чрез кръвта Му в светилището”, сиреч в небесната слава. Затова самият 

                                                 
6 De civ. Dei, X 5. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
ХХІІ. За свещенослужението на Христа 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

Христос като човек е бил не само свещенослужител, ами и съвършена жертва, 

едновременно жертва за греховете, мирна жертва и всесъжение.  

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос не е погубил 

себе си, ами сам доброволно се е предал на смъртта: съгласно реченото у Исая, 53:7: 

„Страдаше доброволно.” Затова се казва, че сам отдал себе си. 

 На второто трябва да се отговори, че убийството на човека Христос може да 

бъде отнесено към две воли. От една страна, към волята на убийците му. В този смисъл 

той няма смисъла на жертва: защото за убийците на Христа се казва не че принесли 

жертва Богу, ами че сторили тежко престъпление. Подобни на това прегрешение са 

нечестивите езически жертвоприношения, чрез които людете се кланяли на идолите. От 

друга страна убийството на Христа може да бъде разглеждано като относимо към 

волята на страдащия, който доброволно поел това страдание. От тази гледна точка той 

има смисъла на жертва. Което е нещо съвършено различно от жертвоприношенията на 

езичниците.7

 

  

 

Раздел 3. Дали последицата от свещенослужението на Христа е 

изкупването на греховете8

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че последицата от 

свещенослужението на Христа не е изкупването на греховете. 

 1. Наистина, само Бог може да заличава греховете: съгласно реченото у Исая, 

43:25: „Аз Сам изглаждам твоите престъпления заради Самаго Мене.” А Христос е 

свещенослужител не като Бог, ами като човек. Следователно свещенослужението на 

Христа не изкупва греховете. 

 2. Освен това в Посланието до евреите, 10:1 сл., апостолът казва, че жертвите на 

Вехтия Завет не са можели да направят людете съвършени, тъй като „инак биха 

престанали да бъдат принасяни, защото служещите, очистени веднъж, нямат вече 

никакво съзнание за грехове: а с жертвите всяка година се напомня за грехове”. 

Възпоминанието за греховете става и чрез свещенослужението на Христа, когато 

например у Матея, 6:12, се казва: „Прости нам дълговете.” Постоянно е и 
                                                 
7 Отговорът на третото възражение липсва. Той обаче следва непосредствено от казаното.  
8 Cf. In Heb., IX lect.3. 
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жертвоприношението в Църквата: поради което пак там е речено: „Насъщния ни хляб 

дай ни днес.” Следователно чрез свещенослужението на Христа не се изкупват 

греховете. 

 3. Освен това според стария закон най-често се принася козел за прегрешение на 

княза, коза за прегрешение на някого от простолюдието или телец за прегрешение на 

свещенослужител: както се вижда от казаното в Левит, 4:3 сл. Само че Христос не се 

уподобява на нищо такова, ами на агнец: съгласно реченото у Иеремия, 11:19: „Аз пък 

като кротко агне, водено на клане.” Оказва се, следователно, че неговото 

свещенослужение не изкупва греховете. 

 

 Противно на това е обаче реченото от апостола в Посланието до евреите, 9:14: 

„Кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу, ще 

очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог.” Мъртви 

дела се наричат обаче греховете. Следователно свещенослужението на Христа има 

силата да изкупи греховете. 

 

 Отговарям с думите, че за да бъдат напълно изчистени греховете са нужни две 

неща, съответно на двете налични в греха неща, именно петното на провинението и 

наказанието. Петното на провинението се заличава чрез благодатта, посредством която 

сърцето на грешника се обръща към Бога: а наказанието отпада изцяло, когато човек 

принесе удовлетворение Богу. Свещенослужението на Христа прави и едното, и 

другото. Защото благодарение тъкмо на него ни се дава благодатта, посредством която 

сърцата ни се обръщат към Бога: съгласно реченото в Посланието до римляните, 3:24 

сл.: „Оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Иисуса, 

Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата.” Пак той е 

принесъл и пълно удовлетворение заради нас: доколкото „Той взе върху Си нашите 

немощи, и понесе нашите недъзи” (Исая, 53:4). Откъдето става ясно, че 

свещенослужението на Христа има силата напълно да изкупва греховете. 

 

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

бил свещенослужител не като Бог, ами като човек, той все пак е бил един и същ 

свещенослужител и Бог. Затова в документите на Ефеския събор9

                                                 
9 Conc. Ephes., I c.26 anath.10. 

 четем: „Ако някой 
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обяви за наш първосвещеник и апостол не самото Слово от Бога, ами някого другиго 

освен него и най-вече роден от жена, анатема.” И затова, доколкото човековостта му е 

действувала по силата на неговата божественост, саможертвата му се е оказала изцяло 

пригодна да заличи греховете. Поради което Августин заявява в четвърта книга на „За 

Троицата”10

 На второто трябва да се отговори, че в новия закон греховете се упоменават не 

поради безрезултатността на Христовото свещенослужение, все едно че чрез него те не 

биват изкупени в достатъчна степен: ами се упоменават или заради онези, които не 

искат да станат причастни на жертвоприношението му, каквито са неверниците, за 

чиито грехове се молим, та тези люде да се обърнат; или пък заради тези, които първо 

са му станали причастни, ала сетне са съгрешили и са отстъпили от него. Що се отнася 

до жертвоприношението, което се принася всеки ден в Църквата, то не е различно от 

онова, което сам Христос е принесъл, ами е припомняне тъкмо за него. Поради което и 

Августин отбелязва в десета книга на „За Божия град”

: „И тъй като във всяко пожертвувание се отбелязват четири неща: кому се 

принася, от кого се принася, какво се принася и за кого се принася; то онзи единствен и 

истински посредник, който чрез мирната жертва ни е помирил с Бога, е останал един и 

същ с оня, комуто е принесена жертвата, обединил е в себе си онези, за които тя е 

принесена, един е бил този, който я е принесъл, както и едно е било онова, което било 

принесено.” 

11

 На третото пък следва да се отвърне, че според Ориген в неговия коментар 

върху Иоана

: „Христос е и принасящият 

свещенослужител, и приношението: и той пожелал всекидневно тайнство за това нещо 

да е църковното жертвоприношение.” 

12

 

 според закона биват принасяни различни животни, но всеки ден, сутрин 

и вечер, бива принасяно агне, както четем в Числа, 28:3 сл. Което означава, че 

принасянето на агнеца, сиреч на Христа, е жертвоприношение, което изчерпва всички 

останали. Поради което у Иоана, 1:29, е речено: „Ето Агнецът Божий, Който взима 

върху Си греха на света.” 

 

 

                                                 
10 De Trinitate, IV 14. 
11 De civ. Dei, X 20. 
12 In Io., VI 32. 
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Раздел 4. Дали резултатът от свещенослужението на Христа се е 

отнасял не само до другите, ами и до него самия 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че резултатът от 

свещенослужението на Христа се е отнасял не само до другите, ами и до него самия. 

 1. Наистина, задължението на свещенослужителя е да се моли за народа: 

съгласно реченото във Втора книга Макавейска, 1:23: „Свещениците, докато горяла 

жертвата, извършвали молитва.” Ала Христос се е молел не само за другите, ами и за 

себе си, съгласно казаното по-горе: а пък в Посланието до евреите, 5:7, откровено е 

речено, че „Той в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви 

към Оногова, Който можеше да Го спаси от смърт”. Следователно свещенослужението 

на Христа е било резултатно не само за другите, ами и за него самия. 

 2. Освен това Христос принесъл сам себе си в жертва чрез страданието си. Ала 

чрез страданието си той придобил заслуга не само за другите, ами и за себе си: както 

беше установено по-горе. Следователно свещенослужението на Христа е имало 

резултат не само по отношение на останалите, ами и на него самия. 

 3. Освен това свещенослужението според стария закон е било изображение на 

Христовото такова. А свещенослужителят на стария закон принасял жертва не само за 

другите, ами и за себе си: понеже в Левит, 16:17, е речено: „Кога влиза да очисти 

светилището, той ще очисти себе си, дома си и цялото Израилево общество.” 

Следователно свещенослужението на Христа е имало резултат не само спрямо 

останалите, ами и спрямо самия него. 

 

 Противно на това е обаче казаното на споменатото място в документите на 

Ефеския събор: „Ако някой твърди, че Христос е принесъл жертва за себе си, а не по-

скоро за нас (понеже не е имал нужда от жертвоприношение онзи, който не познавал 

греха), анатема.” Но именно в принасянето на жертва се състои преди всичко работата 

на свещенослужителя. Следователно свещенослужението на Христа не е имало 

резултат в самия Христос. 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано, свещенослужителят е посредник 

между Бога и народа. От такъв посредник има нужда онзи, който сам не е в състояние 

да се въздигне до Бога: такъв човек се подчинява на свещенослужението и става 
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причастен на резултата от него. Само че нищо такова не е относимо към Христа: 

понеже в Посланието до евреите, 7:25, апостолът заявява: „Сам дохожда при Бога, 

винаги жив, за да ходатайствува за тях.” Затова на Христа не подобава да приеме в себе 

си резултата от свещеносужението: ами по-скоро му е присъщо да го предава на 

другите. Понеже първото действуващо във всеки род е въздействуващо по начин, че 

самото то не приема нищо в същия род: така слънцето осветява, но не е осветявано, и 

огънят сгрява, ала не бива сгряван. А Христос е изворът на всяко свещенослужение: 

понеже свещенослужителят на закона е бил негово изображение, а този на новия закон 

действува от негово лице, съгласно реченото във Второто послание до коринтяните, 

2:10: „И аз, ако съм простил някому нещо, простил съм за вас от лице Христово.” Ето 

защо на Христа не подобава да приема резултата от свещенослужението. 

 

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

свещенослужителите да подобава да се молят, това не е собствената им работа: понеже 

всекиму подобава да се моли както за себе си, така и за други, съгласно реченото у 

Иакова, 5:16: „Молете се един за други, за да се изцерите.” Така може да се каже, че 

молитвата, с която Христос се молел за себе си, не е негово свещеническо действие. 

Този отговор обаче изглежда следва да се изключи, доколкото в Посланието до евреите, 

5:6 сл., апостолът казва: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков”, а сетне 

добавя: „В дните на плътта Си отправи молитви”, и т.н.: от което се вижда, че 

молитвата, която Христос отправил, е свързана с неговото свещенослужение. Ето защо 

трябва да се признае, че другите свещенослужители са причастни на резултата от 

собственото си свещенослужение не като свещенослужители, ами като грешници, както 

ще бъде казано по-долу. В буквалния смисъл на думата Христос, разбира се, не е имал 

грях: той обаче е имал „подобие на плътта на греха”, както е речено в Посланието до 

римляните, 8:3. Затова не можем да кажем безотносително, че самият той е бил 

причастен на резултата от свещенослужението си: ала в някакво отношение, именно 

съобразно плътската си уязвимост, все пак е бил. Поради което многозначително е 

прибавено: „Който можеше да Го спаси от смърт.” 

 На второто трябва да се отговори, че в принасянето на жертва от всеки 

свещенослужител могат да бъдат отличени две неща: самата принесена жертва и 

посветеността на приносителя. Собственият резултат от свещенослужението е онова, 

което е следствие от жертвоприношението. А Христос е постигнал това чрез 

страданието си не по силата на жертвоприношението, принесено като удовлетворение: 
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ами благодарение на отдадеността, с която боголюбиво и смирено понесъл 

страданието. 

 На третото пък следва да се отвърне, че фигуративното изображение не е в 

състояние да предаде адекватно истината. Затова образният свещенослужител от стария 

закон не би могъл да достигне това съвършенство, че да не се нуждае от носещо 

удовлетворение жертвоприношение. А Христос не се е нуждаел. Така че в двата случая 

става дума за различни неща. Този е смисълът на апостоловите думи в Посланието до 

евреите, 7:28: „Законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи; а 

клетвеното след закона слово постави Сина, Който е навеки съвършен.” 

 

 

Раздел 5. Дали свещенослужението на Христа ще пребивава навеки13

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че свещенослужението на Христа 

няма да пребивава навеки. 

 1. Наистина, както беше казано, от резултата на свещенослужението се нуждаят 

единствено притежаващите недъга на греха, който може да бъде отстранен чрез 

жертвоприношението на свещенослужителя. Но това няма да е навеки. Понеже у 

светците няма да има недъг, съгласно реченото у Исая, 60:21: „Народът ти цял ще бъде 

праведен”: а недъзите на грешниците ще са неизправими, тъй като „в преизподнята 

няма изкупление”. Следователно свещенослужението на Христа не е навеки. 

 2. Освен това свещенослужението на Христа се е проявило най-вече в неговите 

страдание и смърт, когато „със Своята кръв влезе в светилището”, както е речено в 

Посланието до евреите, 9:12. Следователно свещенослужението на Христа не е навеки. 

 3. Освен това Христос е свещенослужител не като Бог, ами като човек. Но по 

някое време Христос не е бил човек, именно по времето на тридневната си смърт. 

Следователно свещенослужението на Христа не е навеки. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Псалома, 109:4: „Ти си свещеник навеки.” 

 

 Отговарям с думите, че в работата на свещенослужителя могат да се откроят 

две неща: първо, самото принасяне на жертва; второ, пълното осъществяване на 

                                                 
13 Cf. Sent., III d.22 q.1 a.1 ad 4; In Heb., VII lect.4. 
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жертвоприношението, което се състои в това, че онези, за които жертвата се принася, 

достигат до целта на жертвоприношението. Цел на жертвата, която принесъл Христос, 

са не временните, ами вечните блага, които придобиваме чрез неговата смърт, поради 

което в Посланието до евреите, 9:11, е речено, че „Христос дойде като Първосвещеник 

на бъдещите блага”: на основание на което и Христовото свещенослужение се смята за 

вечно. Въпросното пълно осъществяване на Христовото жертвоприношение е 

подсказано отнапред чрез това, дето веднъж в годината първосвещеникът на закона 

влизал в Светая светих с кръв на козел и телец, както е казано в Левит, 16:11 сл;; при 

все че убивал козела или телеца не вътре в Светая светих, ами навън. По същия начин и 

Христос влязъл в Светая светих, сиреч в небето, и с кръвта си, която пролял на земята 

за нас, ни е показал входа към нея. 

 

 И тъй, на  първото възражение трябва да се отговори, че светците, които ще 

бъдат в родината, няма да имат нужда да бъдат очиствани чрез свещенослужението на 

Христа, ами, вече очистени, ще имат нужда да бъдат напълно обзети от Христа, от 

когото зависи тяхната слава: съгласно реченото в Откровението на Иоана, 21:23, а 

именно, че „Божията слава го е осветила”, сиреч града на светците, „и светило му е 

Агнецът”. 

 На второто трябва да се отговори, че макар страданието и смъртта Христови да 

не се повторят никога повече, силата на тази жертва ще пребивава навеки: понеже, 

както е казано в Посланието до евреите, 10:14, „чрез едно само принасяне Той направи 

освещаваните свещени завинаги”. 

 Оттук става ясен и отговорът на третото възражение. 

 Единството на това принасяне се изобразява в закона чрез това, дето веднъж в 

годината първосвещеникът на закона, жертвено проливайки кръв, влиза в Светая 

светих, както е речено в Левит, 16:11. Разликата от истината обаче се състои в това, че 

онази жертва не е имала вековечна сила, поради което жертвоприношенията са се 

повтаряли всяка година. 

 

 

Раздел 6. Дали свещенослужението на Христа е било по чина 

Мелхиседеков14

                                                 
14 Cf. S. th., III q.61 a.3 ad 3; Sent., IV d.8 q.1; In Heb., VII lect.1. 
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 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че свещенослужението на Христа 

не е било по чина Мелхиседеков. 

 1. Наистина, Христос е изворът на всяко свещенослужение, като пръв 

свещенослужител. Но първото не следва реда на останалите неща, ами те го следват в 

ред. Следователно Христос не бива да бъде наричан свещенослужител по чина 

Мелхиседеков. 

 2. Освен това свещенослужението на стария закон е по-близо до това на Христа, 

нежели свещенослужението преди закона. Но тайнствата толкова по-отчетливо са 

означавали Христа, колкото по-близко са стояли до него: което проличава от казаното 

във втората част на това съчинение. Следователно свещенослужението на Христа 

трябва да бъде назовавано по-скоро според това на закона, нежели според 

Мелхиседековото, което е било преди закона. 

 3. Освен това в Посланието до евреите, 7:2 сл., е речено: „Той е цар на мир, без 

баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот”: а 

тези неща са присъщи единствено на Божия Син. Следователно Христос не бива да 

бъде наричан свещенослужител по чина Мелхиседеков, сиреч на някой друг: ами той е 

такъв според собствения си чин. 

 

 Противно на това е обаче реченото в Псалома, 109:4: „Ти си свещеник навеки 

по чина Мелхиседеков.” 

 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, законовото 

свещенослужение е било изображение на свещенослужението Христово, но че то не е 

равно на истината, ами в много отношения се отклонява от нея: било защото 

свещенослужението на закона не е очистило греховете; било защото не е било вечно 

като това на Христа. Превъзходството на самото Христово свещенослужение пък 

спрямо това на левитите било образно представено в свещенослужението на 

Мелхиседек, който приел от Авраама десятъка (Бит., 14:20),  в чийто скут е, така да се 

каже, положен самият свещенослужител на закона. Та затова свещенослужението на 

Христа е назовано „по чина Мелхиседеков”, именно поради превъзходството на 

истинското свещенослужение над образното свещенослужение на закона. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че Христос е по чина 

Мелхиседеков не в смисъл, че този е по-пръв свещенослужител: ами понеже той 

представял отнапред образно превъзходството на свещенослужението Христово над 

това на левитите. 

 На второто трябва да се отговори, че в свещенослужението на Христа могат да 

бъдат забелязани две неща: приношението на Христа и причастността към него. Що се 

отнася до приношението, то свещенослужението, то е образно представено по-

отчетливо в законовото свещенослужение чрез проливането на кръв, нежели в това на 

Мелхиседек, при което не се пролива кръв. Що се отнася обаче до причастността към 

това жертвоприношение и до резултата от него, в който най-вече се проявява 

превъзходството на Христовото над законовото свещенослужение, те по-отчетливо 

биват представени чрез свещенослужението на Мелхиседек, който поднасял хляб и 

вино, обозначаващи, както посочва Августин15

 На третото пък следва да се отвърне, че за Мелхиседек се говори да е „без 

баща, без майка, без родословие” и да „няма нито начало на дни, нито край на живот” 

не защото не ги е имал, ами защото не четем за тях в Светото Писание. Тъкмо поради 

това той, както споменава апостолът на същото място, „е уподобен на Сина Божий”, 

който на земята е без баща, а на небето – без майка и родословие, съгласно реченото у 

Исая, 53:8: „Рода Му кой ще обясни?”; а според божествеността си няма нито начало, 

нито край на дните си.     

, единството на Църквата, установено 

чрез причастяването ни към Христовата жертва. Поради което и според новия закон 

Христовата жертва се споделя с вярващите под вида на хляб и вино. 

  

 

                                                 
15 In Io., tr.26. 
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