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ШЕСТДЕСЕТ И СЕДМИ ВЪПРОС. 
ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ПРЕДАВА ТАЙНСТВОТО 

КРЪЩЕНИЕ 
 

  Следва да говорим за служителите, чрез които се предава тайнството кръщение. 

 Във връзка с това се задават осем въпроса: 

 Първо, дали дяконът може да кръщава. 

 Второ, дали го може свещеникът или единствен епископът. 

 Трето, дали мирянин може да извърши тайнството кръщение. 

 Четвърто, дали това може да направи жена. 

 Пето, дали некръстен може да кръщава. 

 Шесто, дали мнозина могат едновременно да кръстят едного. 

 Седмо, дали е необходимо да има някой, който да поеме кръстения от светия 

купел. 

 Осмо, дали този, който е поел някого от светия купел, е длъжен да го наставлява. 

 

 

Раздел 1. Дали дяконът има задължението да кръщава1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че дяконът има задължението да кръщава. 

 1. Наистина, човек бива натоварен от Господа едновременно със задължението 

да проповядва и с това да кръщава: съгласно реченото у Матея, 28:19: „Идете, научете 

всички народи, като ги кръщавате”, и т.н. Но дяконът има задължението да 

евангелизира.2

 2. Освен това в пета глава на „За църковната иерархия”

 Следователно, както изглежда, негово задължение е и да кръщава. 
3

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.5 q.2 a.1. 

 Дионисий отбелязва, че 

пречистването е задължение на дякона. Ала пречистването от грехове става най-вече 

чрез кръщението: съгласно реченото в Посланието до ефесяните, 5:26: „Да я очисти с 

водната баня чрез словото.” Следователно дяконът очевидно трябва да кръщава. 

2 Cf. Gratianus, Decretum, I d.25, cn.1. 
3 Eccl. hier., V 1, 7. 
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 3. Освен това за свети Лаврентий четем4

 

, че като дякон кръстил мнозина. 

Следователно излиза, че дякон може да кръщава. 

 Противно на това е обаче казаното от папа Геласий и приведено в „Декрета”5

 

, а 

именно: „Постановяваме дяконът да спазва собствената си мяра.” И по-нататък: „Да не 

дръзва да кръщава без епископ или свещеник, освен в случай на крайна необходимост  

и ако споменатите свещени чинове са прекалено далеч.” 

 Отговарям с думите, че както небесните чинове получават свойствата и 

задълженията си от своите названия, според казаното от Дионисий в седма глава на „За 

небесната иерархия”6; така от имената на църковните чинове може да се разбере, какво 

е присъщо на всеки от тях. „Дякони” означава „служители”: понеже на дякона не е 

присъщо да извършва от първо лице и, така да се каже, от себе си дадено тайнство, ами 

той трябва да прислужва на по-горестоящите при извършването му. Така че дяконът не 

е натоварен от свое лице да извършва тайнството кръщение: ами той трябва да 

присъствува при извършването на това и на другите тайнства и да прислужва на по-

висшите. Затова Исидор7

 

 казва: „Дяконът трябва да присъствува и да прислужва на 

свещениците във всичко, което те вършат при тайнствата Христови, при кръщаването, 

при миросването, при поднасянето на нафората и комката.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че дяконът е длъжен да 

чете Евангелието в църквата и да го проповядва като катехизиращ: затова и Дионисий8 

заявява, че дяконите имат задължения спрямо нечистите, сред които попадат и 

катехумените.9

 На второто трябва да се отговори, че, както отбелязва Дионисий във втора 

глава на „За църковната иерархия”

 Но да преподава, сиреч да тълкува Евангелието е собствено присъщо на 

епископа, чиято работа е да усъвършенствува, според Дионисий на посоченото място в 

пета глава на „За църковната иерархия”; а да усъвършенствува ще рече да преподава. 

Така се оказва, че дяконът няма задължението да кръщава. 

10

                                                 
4 Iacobus de Voragine, Legenda aurea, 117. 

, кръщението има не само пречистваща, ами и 

5 Gelasius I. papa, Ep. ad Episc. Lucaniae, 7; Gratianus, Decretum, I d.93, cn.13.  
6 Cael. hier., VII 1. 
7 Ep. ad Leudefredum (PL 83, 895). 
8 Eccl. hier., V 1, 6. 
9 Ibid., III 3, 6 
10 Ibid., III 1, 3. 
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просветляваща сила. Затова то надхвърля длъжността на дякона, чиято работа е 

единствено да пречиства: именно като отклонява нечистите или ги подготвя за 

приемането на тайнството. 

 На третото пък следва да се отвърне, че тъй като кръщението е необходимо 

тайнство, на дяконите е позволено да кръщават при неотложна нужда и при отсъствие 

на по-висшестоящи: както е видно от приведеното преди малко авторитетно твърдение 

на Геласий. По този именно начин блаженият Лаврентий кръщавал, бидейки дякон. 

 

 

Раздел 2. Дали да кръщават е задължение на свещениците или 

единствено на епископите11

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че кръщаването не е задължение на 

свещениците, ами единствено на епископите. 

 1. Наистина, както беше посочено, у Матея, 28:19, задължението за поучаване и 

това за кръщаване попадат под едно и също предписание. Но да поучава, сиреч да 

усъвършенствува, е задължение на епископа: както се вижда от пета и шеста глава на 

„За небесната иерархия” на Дионисий.12

 2. Освен това чрез кръщението човек се причислява към християнския народ: 

което изглежда е задължение единствено на княза. Но княжеската титла в Църквата 

носят епископите, както е казано в глосата към Лука, 10:1: те заемат и мястото на 

апостолите, за които в Псалома, 44:17, е речено: „Ти ще ги туриш князе по цяла земя.” 

Следователно се оказва, че кръщаването е задължение единствено на епископа. 

 Следователно и да кръщава е задължение само 

на епископа. 

 3. Освен това на споменатото място Исидор заявява, че „работа на епископа е да 

освещава катедралите, да помазва олтара и да приготвя мирото: той е, който раздава 

църковните санове и благославя светите девици”. Но по-голямо от всичките тези неща е 

тайнството кръщение. Следователно то очевидно с още по-голямо основание спада 

сред задълженията единствено на епископа. 

 

                                                 
11 Cf. S. th., III q.67 a.3 ad 1 sq.; Sent., IV d.17 q.3 a.3; d.24 q.2 a.2 ad 1. 
12 Eccl. hier., V 1, 6; VI 1, 3. 
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 Противното на това е обаче казаното от същия Исидор в „За задълженията”13

 

: 

„Кръщението определено е предоставено единствено на свещениците.” 

 Отговарям с думите, че свещениците се освещават, за да извършват тайнството 

на Христовото тяло, както беше казано по-горе. То обаче е тайнство на църковното 

единство: съгласно реченото от апостола в Първото послание до коринтяните, 10:17: 

„Един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб и 

от една чаша.” Ала чрез кръщението човек става причастен на църковното единство: 

откъдето и придобива правото да седне на Господнята трапеза. Ето защо, както на 

свещеника е присъщо да освещава причастието, за което изначално е определено 

свещенството, така негово собствено задължение е и да кръщава: тъй като очевидно 

един и същ е, който върши цялото, и този, който разполага частта в цялото. 

 

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

двете, именно поучението и кръщаването, на апостолите, мястото на които заемат 

епископите: само че по различен начин. Задължението да поучават Христос им поверил 

като основно и като такова, което те от себе си да изпълняват: поради което и самите 

апостоли казват за себе си в Деяния на апостолите, 6:2: „Не е добре ние да оставим 

словото Божие и да се грижим за трапезите.” А задължението да кръщават предоставил 

на апостолите като такова, което да се изпълнява от други: поради което и апостол 

Павел казва в Първото послание до коринтяните, 1:17: „Христос не ме прати да 

кръщавам, а да благовествувам.” Това е така, понеже при кръщението, за разлика от 

при поучението, нищо не допринасят заслугата и мъдростта на служителя, както е ясно 

от казаното по-горе. В знак на това и сам Господ не кръщавал, ами го правели 

учениците му, както четем у Иоана, 4:2. Което обаче не означава, че епископите не 

могат да кръщават: понеже онова, което може по-долната власт, го може и по-горната. 

Затова на същото място апостолът признава, че сам е кръстил неколцина. 

 На второто трябва да се отговори, че във всяка държава по-маловажните неща 

са задължение на по-нискостоящите, а по-значимите се запазват за високопоставените: 

съгласно реченото в Изход, 18:22: „Да ти обаждат за всяка важна работа, а за всички 

малки работи да съдят те сами.” Затова по-низшите от държавните първенци са 

натоварени да се разправят с простолюдието; а по-високопоставените се занимават със 

                                                 
13 Isidor Hispalensis, De eccl. officiis, II 5. 
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значимите държавни дела. Чрез кръщението обаче човек придобива само най-низшата 

степен в християнския народ. Затова то е поверено на по-низшите църковни санове, 

сиреч на свещениците, които заемат мястото на седемдесет и двамата Христови 

ученици, както уточнява глосата към десета глава на Лука. 

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

тайнството кръщение е най-значимо с оглед на необходимостта: ала от гледна точка на 

съвършенството има и по-значими, и те се запазват за епископите. 

 

 

Раздел 3. Дали мирянин може да кръщава14

 

  

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че мирянин не може да кръщава. 

 1. Наистина, както беше казано, кръщаването собствено е предоставено на 

свещеническия сан. Но присъщото на даден сан не може да бъде предоставяно някому, 

който няма съответния сан. Следователно очевидно мирянинът, който няма църковен 

сан, не може да кръщава. 

  2. Освен това кръщаването е нещо по-голямо от извършването на другите 

свързани с него свещенодействия: като катехизирането, екзорцизма и благославянето 

на водата за кръщение. Миряни обаче не бива да извършват тези неща, ами само 

свещеници. Следователно, както изглежда, те още по-малко могат да кръщават. 

 3. Освен това, кръщението е необходимо тайнство, също както и покаянието. 

Ала мирянин не може да опрости греховете на покаялия се. Следователно той не може 

и да кръщава. 

 

 Противно на това е обаче казаното от папа Геласий на споменатото място и от 

Исидор15

 

, че „често при неотложна необходимост на миряни християни се позволява да 

кръщават”. 

 Отговарям с думите, че към милосърдието на оня, който „иска да се спасят 

всички човеци” (1. Тим., 2:4), се отнася и това, дето по отношение необходимото за 

спасението човек лесно намира лекарството. Сред всички други тайнства обаче най-

нужно е кръщението, което представлява възраждане на човека за духовен живот: тъй 
                                                 
14 Cf. S. th., II-II q.100 a.2 ad 1; Sent., IV d.5 q.2 a.1; d.17 q.3 a.3; d.20 a.1; d.23 q.2 a.1.  
15 Loc. cit. 
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като на децата не може да се помогне по друг начин; пък и възрастните не могат по 

друг начин, освен чрез кръщението, да постигнат пълно опрощение както на вината си, 

така и на наказанието. Ето защо, за да не бъде човекът лишен от този толкова 

необходим лек, е постановено и материята на кръщението, сиреч водата, да е 

общодостъпна и всеки да може да я има; и служител на кръщението да е който и да е, 

дори нямащият сан; за да не би поради неприетото кръщение човекът да загуби 

спасението си. 

 

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

кръщението на свещеническия сан е за да става то по по-подобаващ начин и по-

тържествено; което обаче не е непременно необходимо за тайнството. Ето защо, дори 

ако мирянин кръсти някого и без това да е необходимо, той съгрешава, ала тайнството 

кръщение е извършено и кръстеният няма защо да бъде отново кръщаван. 

 На второто трябва да се отговори, че свещенодействията при кръщението имат 

връзка с тържествеността, а не с необходимостта на самото кръщение. Затова те нито 

трябва, нито могат да бъдат извършвани от мирянин, ами единствено от 

свещенослужител, комуто е дадено да кръщава тържествено. 

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

покаянието не е чак толкова необходимо тайнство, колкото кръщението: защото чрез 

угризението може да се замени ущърбността на свещеническото опрощение, което не 

освобождава от цялото наказание, пък и не се прилага спрямо деца. Затова случаят с 

кръщението е съвсем по-друг, тъй като резултатът от него не може да бъде заменен от 

нищо друго. 

 

 

Раздел 4. Дали жена може да кръщава 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че жена не може да кръщава. 

 1. Наистина,  в постановленията на Картагенския събор16

                                                 
16 Става дума за четвъртия Картагенски събор от 398 година. – Cf. Gratianus, loc. cit., cn.20. 

 четем: „Жена, колкото 

да е учена и свята, да не поучава мъже в събранието и да не помисля да ги кръщава.” 

Но на жена по никой начин не е позволено да поучава в събранието: съгласно реченото 
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в Първото послание до коринтяните, 14:35: „Срамотно е жена да говори в църква.” 

Следователно, както се оказва, на жена по никой начин не е позволено и да кръщава. 

 2. Освен това да кръщават е задължение на прелатите: поради което кръщението 

трябва да бъде прието от свещениците, натоварени с грижата за душите. Само че това 

не подобава на жена: понеже в Първото послание до Тимотея, 2:12, е казано: „На жена 

не позволявам да поучава, нито да господарува над мъж, но заповядам да бъде в 

безмълвие.” Следователно жена не може да кръщава. 

 3. Освен това при духовното възраждане водата играе, така да се каже, ролята на 

майчината утроба: както разяснява Августин17

 

 реченото у Иоана, 3:4: „Нима човек 

може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?” Кръщаващият обаче 

изглежда да изпълнява по-скоро задължението на бащата. Което не подобава на жена. 

Следователно жена не може да кръщава. 

 Противно на това е обаче казаното от папа Урбан, което е приведено и в 

„Декрета”18

 

: „На зададения ни от Ваша любезност въпрос ни се струва, че трябва да се 

отговори по следния начин: да бъде признато за валидно кръщението, ако при крайна 

необходимост жена кръсти дете в името на Троицата.” 

 Отговарям с думите, че този, който най-напред кръщава, е Христос: съгласно 

реченото у Иоана, 1:33: „Над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, 

Този е, Който кръщава.” Но в трета глава от Посланието до колосяните19

 Тъй като обаче „глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът”, както 

четем в Първото послание до коринтяните, 11:3; жена не бива да кръщава при 

наличието на мъж. Както мъж не бива да го прави в присъствието на клирик, нито 

клирикът – в присъствието на свещеник. Последният обаче може да кръщава в 

присъствието на епископ: тъй като това е включено в задълженията му. 

 е речено, че „в 

Христа няма мъжки пол, ни женски”. Затова, както мъжът мирянин може да кръщава 

като Христов служител, така и жената. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че както на жена не е 

позволено да поучава публично, ала тя може частно да наставлява някого, поучавайки 

                                                 
17 In Io., tr.11. 
18 Urbanus II. papa, Ep., 271; Gratianus, Decretum, XXX d.3, cn.4. 
19 Всъщност в Посланието до галатяните, 3:28. 
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го и напомняйки му различни неща; така не й е позволено да кръщава публично и 

тържествено, ала може да кръщава при необходимост. 

 На второто трябва да се отговори, че когато кръщението се извършва 

тържествено и както е редно, човек трябва да приеме тайнството кръщение от 

свещенослужител, натоварен с грижата за душите, или от някой негов заместник. Което 

обаче не се изисква в случай на необходимост, когато и жена може да кръщава. 

 На третото пък следва да се отвърне, че при плътското раждане мъжът и 

жената действуват съобразно собствената си природа: поради което и жената не може 

да е действуващото начало на раждането, ами е само страдателното такова. Само че при 

духовното раждане никой не действува със собствената си сила, ами единствено 

инструментално чрез силата Христова. Затова в случай на необходимост може да 

кръщава както мъжът, така и жената. Ако пък жената кръсти някого без това да е 

необходимо, той няма защо да бъде кръщаван отново: както казахме и по отношение на 

мирянина. Самата кръщаваща обаче е съгрешила, както са съгрешили и 

съдействувалите й, било като приемат кръщението от нея, било като дават някого да 

бъде кръстен. 

 

 

Раздел 5. Дали некръстен може да извърши тайнството кръщение20

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че некръстен не може да извърши 

тайнството кръщение. 

 1. Наистина, никой не дава онова, което сам няма. Но некръстеният няма 

тайнството кръщение. Следователно не може да го извърши. 

 2. Освен това тайнството кръщение се извършва от човек, доколкото той е 

служител на Църквата. Само че некръстен по никой начин не принадлежи към 

Църквата, нито реално, нито по тайнство. Следователно той не може да извърши 

тайнството кръщение. 

 3. Освен това по-голямо нещо е да извършиш тайнство, нежели да го приемеш. 

А некръстеният не може да приеме другите тайнства. Следователно още по-малко той 

може да извърши някое тайнство. 

 

                                                 
20 Cf. Sent., IV d.5 q.2 a.1. 
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 Противно на това е обаче казаното от Исидор21

 

: „Римският първосвещеник не 

смята, че човек кръщава, ами че Духът Божи принася благодатта на кръщението, дори 

ако кръщаващият е езичник.” Но кръстеният не се нарича езичник. Следователно 

некръстеният може да извърши тайнството кръщение. 

 Отговарям с думите, че Августин оставя нерешен този въпрос. Във второто си 

послание против Пармениан22 той отбелязва: „Друг въпрос е, дали кръщение може да 

бъде извършвано от люде, които никога не са били християни: и не е редно прибързано 

да се твърди каквото и да било без авторитетното решение на свещен събор, което да 

съответствува на нещо така значимо.” По-късно Църквата е определила и некръстени, 

били те иудеи или езичници, да могат да кръщават, стига да го правят в църковната 

форма. Затова папа Николай отговаря на допитванията на българите23: „Казвате, че 

някой, за когото не знаете християнин ли е или езичник, кръстил мнозина в родината 

ви. Ако тези са кръстени в името на Троицата, няма защо да бъдат отново кръщавани.” 

Ако обаче църковната форма не е спазена, тайнството кръщение не е извършено. Така 

трябва да се разбира написаното от Григорий II. до епископ Бонифаций24

 Това е така, защото както откъм материята, необходима за тайнството, е 

достатъчна каквато и да е вода, така откъм служителя е достатъчен какъвто и да е 

човек. Затова при необходимост и некръстен може да кръщава. Така двама некръстени 

могат взаимно да се кръстят, като първо единият кръсти другия, а сетне бъде кръстен от 

него: в този случай двамата ще приемат не само тайнството, ами и реалността на 

тайнството. Ако обаче това стане, без за него да има необходимост, и двамата, както 

кръщаващият, така и кръщаваният, тежко ще съгрешат и няма да бъде постигнат 

резултатът от тайнството, при все че самото тайнство няма да се отмахне. 

: „Нареждам 

ви да кръстите повторно в името на Троицата онези, за които казвате, че са кръстени от 

езичник”, именно без спазването на църковната форма. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че кръщаващият човек 

изпълнява само външна служба: а Христос е този, който кръщава вътрешно и който 

може да използува когото и за каквото си иска. Затова некръстени могат да кръщават: 

                                                 
21 Cf. Gratianus, Decretum, II causa 1, d.1, cn.59; III d.4, cn.23. 
22 Contra epistolam Parmeniani, II 13. 
23 Cf. Gratianus, Decretum, II d.3, cn.24. 
24 Cf. Gregorius III. papa, Ep.1; Gratianus, loc. cit., cn.52. 
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понеже, както отбелязва на същото място папа Николай, кръщението „не е тяхно”, 

сиреч на кръщаващите, „ами негово”, сиреч на Христа. 

 На второто трябва да се отговори, че некръстеният, макар да не принадлежи 

към Църквата реално или по тайнство, може да й принадлежи по намерение и по 

сходство на действията, доколкото именно възнамерява да върши това, което Църквата 

върши, спазва църковната форма при кръщението и по този начин действува като 

служител на Христа, който не ограничава силата си само до кръстените, както, прочее, 

и само до тайнствата. 

 На третото пък следва да се отвърне, че другите тайнства не са чак толкова 

необходими, както кръщението. Затова на некръстения е позволено да кръщава, но не и 

да приема останалите тайнства. 

 

 

Раздел 6. Дали мнозина могат да кръщават едновременно25

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че мнозина могат да кръщават 

едновременно. 

 1. Наистина, в множествеността се съдържа едното, но не и обратното. Поради 

което изглежда, че което може да прави един, могат да правят и мнозина, но не и 

обратното: както мнозина теглят кораба, който един не може да тегли. Но един човек 

може да кръщава. Следователно и мнозина могат да кръщават едновременно едного. 

 2. Освен това по-трудно е един да върши много неща, нежели много да вършат 

едно. Ала един човек може едновременно да кръщава мнозина. Следователно още 

повече мнозина могат едновременно да кръщават едного. 

 3. Освен това кръщението е във висша степен необходимо тайнство. В даден 

случай обаче може да се окаже, че е необходимо мнозина да кръщават едновременно 

едного: например ако дете умира и там се намират двама, единият от които е ням, а 

другият е безрък; в такъв случай ще трябва сакатият да изрече думите, а немият да 

извърши кръщението. Следователно излиза, че мнозина могат едновременно да 

кръщават едного. 

 

                                                 
25 Cf. S. th., III q.66 a.5 ad 4: Sent., IV d.3 a.2; d.6 q.2 a.1. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXVII. За служителите, чрез които се предава тайнството 

11 

 

http://philosophymedieval.org/  

 Противно на това е обаче, дето един действуващ извършва едно действие. Та 

ако мнозина кръщават едного, би се оказало, че се извършват много кръщения. Което е 

противно на реченото в Посланието до ефесяните, 4:5: „Една е вярата, едно е 

кръщението.” 

 

 Отговарям с думите, че тайнството кръщение има силата си преди всичко от 

формулата, която апостолът в Посланието до ефесяните, 5:26, нарича „слово на 

живота”. Затова, когато мнозина кръщават едного, трябва да се види каква формула 

използуват. Според някои26

 Трябва да забележим обаче, че чрез формулата: „Кръщаваме те”, се дава израз на 

мисълта, щото мнозина се събират, за да извършат едно кръщение. Което противоречи 

на самия смисъл на служението: защото човек кръщава единствено като служител 

Христов и действувайки наместо него; поради което, както има един Христос, така 

трябва да има и един служител, който да го представя. Ето защо и апостолът заявява 

многозначително в Посланието до ефесяните, 4:5: „Един е Господ, една е вярата, едно е 

кръщението.” Затова именно противоположното намерение очевидно изключва 

тайнството кръщение. 

, ако те произнесат: „Кръщаваме те в името на Отца и Сина 

и Светия Дух”, тайнството кръщение не е извършено, тъй като не е спазена формулата 

на Църквата, която гласи: „Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух.” Ала 

това може да се избегне, ако се използува кръщелната формула на гръцката Църква: 

„Кръщава се рабът Божи този и този в името на Отца и Сина и Светия Дух”, под 

каквато формула гърците приемат кръщението: която формула, прочее, е далеч по-

несходна с нашата, нежели ако бъде казано: „Кръщаваме те”, и т.н. 

Ако пък и двамата кажат: „Кръщавам те в името на Отца и Сина и Светия Дух”, 

всеки от тях изразява намерението си все едно сам отделно да извърши кръщението. 

Което може да стане в случай, че двама се надпреварват кой да кръсти даден човек. 

Тогава е очевидно, че този, който пръв произнесе думите, извършва тайнството 

кръщение. Другият, макар да има правото да кръщава, ако се реши да произнесе 

думите, трябва да бъде наказан като повторно кръщаващ. Ако и двамата произнесат 

думите едновременно и ако пак едновременно потопят или напръскат човека, ще трябва 

да бъдат наказани за нередния начин на кръщаване, но не и за повторение на 

кръщението: понеже и двамата са имали намерение да кръстят некръстения и всеки сам 

                                                 
26 Alexander Halensis, S. th., IV q.16 m.7. 
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по себе си е имал това право. Те не са и извършили различни тайнства: ами Христос, 

който единствен кръщава вътрешно, е извършил едното тайнство чрез двамата. 

 

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

валиден по отношение на онези, които действуват със своя сила. Само че людете 

кръщават не със собствена сила, ами с тази на Христа, който е един и затова извършва 

делото си чрез един служител. 

 На второто трябва да се отговори, че в случай на необходимост един може да 

кръсти мнозина с формулата: „Кръщавам ви”: именно ако тях ги заплашва срутване, 

меч или нещо подобно, което не позволява забавяне с кръщаването на всекиго 

поотделно. По този начин не се променя формулата на Църквата, тъй като 

множественото число е удвоено единствено: още повече, че множественото число е 

използувано у Матея, 28:19, където е казано: „като ги кръщавате”, и т.н. В случая има 

разлика между кръщаващия и кръщавания. Защото Христос е един: а чрез кръщението 

мнозина стават едно в Христа. 

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

на кръщението се състои в словесната формула и в употребата на материята. Затова 

нито този, който само произнася думите, кръщава, ами не го прави и този, който само 

потапя. Затова, ако единият произнася думите, пък другият потапя, никаква словесна 

формула няма да е подходяща. Защото той не може да каже: „Кръщавам те”: тъй като 

самият той не потапя, а значи и не кръщава. Не може да каже и: „Кръщаваме те”: тъй 

като никой всъщност не го кръщава. Понеже ако има двамина, от които единият е 

написал едната част от книгата, а другият – другата, не може да се каже в собствен 

смисъл: „Ние написахме тази книга”, ами това ще бъде по подразбиране (synecdochice), 

доколкото цялото се изказва за частта. 

 

 

Раздел 7. Дали при кръщението се иска някой, който да поеме 

кръстения от светия купел  

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че при кръщението не се иска 

някой, който да поеме кръстения от светия купел. 
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 1. Наистина, нашето кръщение се освещава от това на Христа и на него се 

оприличава. Но кръстеният Христос не бил поет от никого, ами, както е казано у Матея, 

3:16, „като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата”. Оказва се, следователно, че и 

при кръщението на другите не се иска някой, който да поеме кръстения от светия 

купел. 

 2. Освен това кръщението е духовно възраждане, както беше казано по-горе. 

Само че при плътското раждане се иска само действуващо начало, каквото е бащата, и 

страдателно начало, каквото е майката. Та щом при кръщението на мястото на бащата е 

кръщаващият, а на мястото на майката е кръщелната вода, както отбелязва Августин в 

една своя проповед за Богоявление27

 3. Освен това в тайнствата на Църквата не бива да има нищо смехотворно. Само 

че смехотворно изглежда възрастни хора, които могат да се държат на нозете си и сами 

да излязат от светия купел, да бъдат поемани от другиго. Следователно се оказва, че 

особено при кръщаването на възрастни не се иска някой, който да поеме кръстения от 

светия купел. 

; то изглежда не се иска никой друг, който да 

поеме кръстения от светия купел. 

 

 Противно на това е обаче твърдението на Дионисий във втора глава на „За 

църковната иерархия”28

 

, че „свещениците, като подхванат кръстения, го предават на 

оня, който го поема и повежда”. 

 Отговарям с думите, че духовното възраждане, което става чрез кръщението, се 

уподобява в някаква степен на раждането по плът: поради което в Първото послание на 

Петра, 2:2, е речено: „Като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно 

мляко.” При плътското раждане обаче току-що роденият младенец се нуждае от дойка и 

възпитател. Затова и при духовното раждане на кръщението се иска някой, който да е 

на мястото на дойката и възпитателя, оформяйки и наставлявайки новака във вярата 

относно нещата, свързани с вярата и живота на християнин, нещо, за което заетите с 

общата грижа за народа, църковните прелати нямат време: понеже малките и 

намиращите се още в началото имат нужда и от особена грижа заедно с общата. Затова 

се изисква някой да поеме кръстения от светия купел, за да го наставлява и 

покровителствува. Това именно заявява и Дионисий в последната глава от „За 
                                                 
27 Ps-Augustinus, Serm. suppos., 135. 
28 Eccl. hier., II 2, 7. 
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църковната иерархия”29

 

: „Водителите ни в божествените дела”, сиреч апостолите, „ни 

поучават, че децата трябва да бъдат поемани по следния начин: родителите на детето да  

го предоставят на някой сведущ в божествените дела наставник, та насетне детето да 

върши всичко под негов надзор, като пред свой божествен отец и водач по пътя на 

спасението.” 

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

за да се възроди, ами за да възроди другите. И затова след кръщението си той не се е 

нуждаел от наставник, както от такъв се нуждае малкото дете. 

 На второто трябва да се отговори, че при плътското раждане има нужда 

единствено от баща и майка: но за по-лесно раждане и подобаващо образоване на 

детето са нужни акушерка, дойка и наставник. На мястото на които при кръщението е 

онзи, който поема детето от светия купел. Поради което това не е необходимо за 

тайнството, ами и сам човек може да кръщава с вода, ако това е необходимо. 

 На третото пък следва да се отвърне, че кръстеният бива поет от светия купел 

от кръстника си не поради телесната му, ами поради духовната му слабост, както беше 

казано. 

 

 

Раздел 8. Дали онзи, който поема някого от светия купел, е задължен 

да го наставлява30

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че онзи, който поема някого от 

светия купел, не е задължен да го наставлява. 

 1. Наистина, може да наставлява единствено образованият. Само че не 

единствено образовани, ами и прости люде биват допускани да поемат някого от светия 

купел. Следователно поелият кръстения не е задължен да го наставлява. 

 2. Освен това синът бива наставляван по-скоро от баща си, нежели от външен 

човек: понеже от баща си синът получава „битие, прехрана и обучение”, както 

отбелязва Философът в осма книга на „Етика”.31

                                                 
29 Ibid., VII 3, 11. 

 Та ако този, който поема кръстения, е 

30 Cf. Sent., IV d.6 q.2 a.2. 
31 Aristoteles, Ethic., VIII 12, 1162a6; Thomas Aquinas, lect.12. 
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длъжен да го наставлява, по-подобаващо би било плътският му баща да поема 

кръстения син, нежели някой друг. Което обаче е забранено според „Декрета”.32

 3. Освен това повече наставляват мнозина, нежели само един. Та ако този, който 

поема някого от кръщението, е длъжен да го наставлява, по-скоро би трябвало да го 

поемат мнозина, нежели само един. Противното на което е казано в декрета на папа 

Лъв

 

33

 

: „От кръщението детето трябва да бъде поето не от мнозина, ами от един, бил той 

мъж или жена.” 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в една негова Великденска 

проповед34

 

: „Преди всичко напомням на вас, мъже и жени, които сте поели деца при 

кръщението, да осъзнаете, че вие сте застъпници пред Бога за ония, които сте видели да 

излизат от светия купел.” 

 Отговарям с думите, че всеки е задължен да изпълни онова, за което се е 

задължил. Казано беше обаче, че поелият някого от светия купел, е поел задължението 

на наставник. Затова той се обвързва да се грижи за него при нужда: например когато и 

където кръстените растат сред неверници. Ако те обаче растат сред католици 

християни, кръстниците могат да свалят от плещите си тази грижа, предпоставяйки, че 

децата ще бъдат наставлявани достатъчно добре от родителите си. Усетят ли обаче по 

някакъв начин противното, те са длъжни да положат грижи, в рамките на 

възможностите си, да се погрижат за спасението на духовните си чада. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че при опасност има 

нужда някой „сведущ в божествените дела”, както се изразява Дионисий на 

споменатото място, да поеме кръстения от светия купел. Където няма такава опасност, 

тъй като децата растат сред католици, с това задължение се натоварва кой да е: защото 

отнасящите се към християнската вяра и начин на живот неща са общоизвестни на 

всички. При все това некръстен не може да поеме кръстения, както постановява 

съборът в Майнц35

                                                 
32 Gratianus, Decretum, XXX d.1, cn.1. 

, въпреки че некръстен може да кръщава: тъй като за тайнството е от 

значение личността на кръщаващия, а не тази на поемащия кръстения, както беше 

казано.  

33 Ibid., III 4, 101. 
34 Ps.-Augustinus, Serm. suppos., 168. – cf. Gratianus, loc. cit., cn.105.  
35 Gratianus, loc. cit., cn.102. 
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 На второто трябва да се отговори, че както духовното раждане се различава от 

плътското, така различно трябва да е и обучението: съгласно реченото в Посланието до 

евреите, 12:9: „Бивахме наказвани от нашите по плът бащи и се свеняхме от тях; не ще 

ли се много повече покорим на Отца на духовете, та да бъдем живи?” Затова духовният 

баща трябва да е друг, а не плътският такъв, освен ако някаква необходимост не налага 

противното. 

 На третото пък следва да се отвърне, че объркване в обучението би било 

налице, ако нямаше един само наставник. Затова в кръщението един трябва да е 

основният поемащ. Други могат да присъствуват, но само като помощници. 
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