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СЕДЕМДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЪПРОС. 
ЗА КАТЕХИЗМА И ЕКЗОРЦИЗМА 

 

 Сега е ред да споменем и подготвителните действия, протичащи едновременно с 

кръщението. 

 Във връзка с тях се задават четири въпроса: 

 Първо, дали катехизмът трябва да предхожда кръщението. 

 Второ, дали екзорцизмът трябва да предхожда кръщението. 

 Трето, дали вършеното при катехизма и екзорцизма прави нещо или само 

обозначава. 

 Четвърто, дали тези, които се кръщават, трябва да бъдат катехизирани и 

екзорцирани от свещеници. 

 

 

 

 

Раздел 1. Дали катехизмът трябва да предхожда кръщението1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че катехизмът не бива да предхожда кръщението. 

 1. Наистина, чрез кръщението людете се възраждат за духовен живот. Ала човек 

получава първо живота, пък после учението. Следователно той не бива първо да бъде 

„катехизиран”, сиреч обучен, пък сетне кръстен. 

 2. Освен това кръщавани биват не само възрастни, ами и деца, които няма как да 

възприемат учението, тъй като не се ползуват от разума си. Следователно е 

смехотворно те да бъдат катехизирани. 

 3. Освен това при катехизма катехизираният изповядва вярата си. Дете обаче не 

може да изповяда вярата си, нито то самото, нито друг заради него: било защото никой 

не може да задължи другиго за нещо; било защото никой не може да знае, дали детето, 

като достигне законната възраст, ще е съгласно да вярва. Следователно катехизмът не 

бива да предхожда кръщението. 

 

                                                 
1 Cf. Sent., IV d.6 q.2 a.2. 
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 Противно на това е обаче казаното от Рабан в „За обучението на клириците”2

 

: 

„Преди да бъде кръстен, човек трябва да бъде катехизиран, та като катехумен да 

приеме най-напред първоосновата на вярата.” 

 Отговарям с думите, че, както беше казано по-горе, кръщението е тайнство на 

вярата: тъй като е един вид изповядване на християнската вяра. Но за да приеме човек 

вярата, той трябва да бъде обучен относно нея: съгласно реченото в Посланието до 

римляните, 10:14: „Как ще повярват в Оногова, за Когото не са чули? А как ще чуят без 

проповедник?” Затова преди кръщението подобава да е катехизмът. Пък и сам Господ, 

наставлявайки учениците си да кръщават, преди кръщението споменава обучението, 

като казва: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате”, и т.н. (Мат., 28:19). 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че благодатният живот, за 

който човек се преражда, е предхождан от природния, в който човек може да се 

приобщи към учението. 

 На второто трябва да се отговори, че майката Църква, както беше казано по-

горе, „пригажда на едни деца нозете, за да дойдат, на други сърцето, за да повярват”, но 

също пригажда ушите на кръщаваните деца, за да чуват, и интелекта, за да бъдат 

наставлявани от други. Ето защо те трябва да бъдат катехизирани поради същото 

основание, поради което и трябва да бъдат кръстени. 

 На третото пък следва да се отвърне, че онзи, който произнася за кръщавано 

дете: „Вярвам”, не предрича, че когато достигне до законната възраст, то ще повярва, 

защото тогава би произнесъл: „Ще вярва”: ами изповядва от името на детето вярата на 

Църквата, която бива споделена с него, чието тайнство му се предава и за която то се 

задължава чрез другиго. Напълно подобаващо е, разбира се, човек да се задължи чрез 

другиго за неща, необходими за спасението му. По същия начин и кръстникът, 

отговарящ вместо детето, обещава да положи усилия детето да повярва. Което, прочее, 

не е достатъчно при възрастните, които се ползуват от разума си. 

 

 

 

 

                                                 
2 Rabanus Maurus, De institutione clericorum, I 25. 
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Раздел 2. Дали екзорцизмът трябва да предхожда кръщението3

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че екзорцизмът не бива да 

предхожда кръщението. 

 1. Наистина, екзорцизмът е насочен срещу „енергумените”, сиреч обсебените. 

Само  че не всички са такива. Следователно екзорцизмът не бива да предхожда 

кръщението. 

 2. Освен това, докато човек е подвластен на греха, дяволът има власт над него: 

както е речено у Иоана, 8:34: „Който прави грях, роб е на греха.” Но грехът се снема 

чрез кръщението. Следователно преди него няма защо човеците да бъдат екзорцирани. 

 3. Освен това за противодействуване на властта на демоните се използува 

светена вода. Следователно за същото няма защо да се прилага и друг лек чрез 

екзорцизъм. 

 

 Противно на това е обаче казаното от папа Целестин4

 

: „Децата и младежите, 

които предстои да приемат тайнството на възраждането, да не пристъпват към 

животворния извор преди нечистият дух в тях да бъде прогонен от 

свещенослужителите чрез екзорцизми и издихания.” 

 Отговарям с думите, че който възнамерява да стори мъдро дадено нещо, първо 

отстранява пречката за делото си: поради което у Иеремия, 4:3, е речено: „Разровете си 

нови ниви и не сейте между тръни.” Ала дяволът е враг на човешкото спасение, към 

което човек се домогва чрез кръщението: и той има някаква власт над човека, 

доколкото над този тежи първородният или също действителният грях. Затова подобава 

преди кръщението демоните да бъдат прогонени чрез екзорцизъм, за да не 

възпрепятствуват спасението на човека. Това прогонване се обозначава чрез 

издиханието. А благословията, придружена от възлагане на ръцете, загражда пътя на 

прогонения, за да не се върне. Поднасянето на сол в устата и намазването на ноздрите и 

ушите със слюнка, обозначават приемането на учението на вярата през ушите, 

усвояването му през ноздрите и изповядването му през устата. Помазването с елей пък 

обозначава способността на човека да се сражава срещу демоните. 

 
                                                 
3 Cf. S. th., III q.71 a.3 ad 3; Sent., IV d.6 q.2 a.3. 
4 Caelestinus I. papa, Capitula, 9; Gratianus, Decretum, III d.4, cn.53. 
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 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че „енергумени” означава 

„действуващи отвътре” чрез вътрешното действие на дявола. И макар не всички 

пристъпващи към кръщение да са телесно измъчвани от него, то все пак всички 

некръстени са подвластни на демоните най-малкото като наказание за първородния 

грях. 

 На второто трябва да се отговори, че при кръщението чрез умиването от 

човека отпада властта на демона, що се отнася до възпрепятствуването му да приеме 

славата. Но екзорцизмите премахват властта на демона, който пречи на човека да 

приеме тайнството. 

 На третото пък следва да се отвърне, че светената вода служи против 

външните нападки на демоните. Докато екзорцизмът е насочен срещу нападките му 

отвътре: поради което подлаганите на екзорцизъм биват наричани „енергумени”, сиреч 

„действуващи отвътре”. Или пък трябва да се каже, че както като втори лек срещу греха 

е дадено покаянието, тъй като кръщението не бива да се повтаря; така като втори лек 

срещу нападките на демоните се дава светената вода, тъй като кръщелните екзорцизми 

не се повтарят. 

 

 

Раздел 3. Дали вършеното при екзорцизма прави нещо или само 

обозначава5

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че вършеното при екзорцизма не 

прави нищо, ами само обозначава. 

 1. Наистина, ако детето умре след екзорцизмите, ала преди кръщението, то не 

придобива спасение. Но резултатите от вършените при тайнствата неща са 

предназначени да допринасят за спасението на човека: поради което у Марка, 16:16, е 

речено: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен.” Следователно вършеното при 

екзорцизма не прави нищо, ами само обозначава. 

 2. Освен това от тайнството на новия закон се иска единствено да е знак и 

причина, както беше казано по-горе. Следователно, ако вършеното при екзорцизма 

правеше нещо, то всяко такова действие би било някакво тайнство. 

                                                 
5 Cf. Sent., IV d.6 q.2 a.3. 
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 3. Освен това, както екзорцизмът е насочен към кръщението, така и вършеното в 

него ще е насочено към резултата от кръщението. Но разположеността по 

необходимост предшествува завършената форма: тъй като формата бива приета 

единствено в разположена спрямо нея материя. Така ще излезе, че никой не може да 

постигне резултата от кръщението, ако преди това не е подложен на екзорцизъм: което 

явно не е така. Следователно вършеното при екзорцизма не води до някакъв резултат. 

 4. Освен това някои неща се вършат при екзорцизма както преди, така и след 

кръщението, например свещенослужителят помазва кръстения по темето. А вършеното 

след кръщението очевидно не прави нищо: понеже в такъв случай резултатът от самото 

кръщение би бил несъвършен. Следователно нищо не прави и вършеното преди 

кръщението. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Августин в „За Символа на вярата”6

 

: 

„Малките деца се подлагат на издихание и екзорцизъм, за да бъде пропъдена от тях 

враждебната сила на дявола, която подлъгва човека.” Църквата обаче нищо не върши 

напразно. Следователно такива издихания се извършват, за да бъде отхвърлена властта 

на дявола.” 

 Отговарям с думите, че според някои7

 Затова трябва да се признае, че екзорцизмите водят до някакъв резултат: само че 

различен от този на кръщението. Защото чрез кръщението на човека се дава благодат за 

пълно опрощение на провиненията му. А чрез вършеното при екзорцизма се 

отстраняват двете пречки за приемането на спасителната благодат. Едната пречка е 

външна, доколкото демоните се опитват да възпрепятствуват спасението на човека. 

Тази пречка се отстранява чрез издиханията, чрез които бива пропъдена властта на 

демона, както се вижда от приведеното авторитетно изказване на Августин: така че 

демонът да не възпрепятствува приемането на тайнството. Ала все пак властта на 

демона над човека остава, що се отнася до петното на греха и дължимото наказание, 

доколкото грехът се снема чрез кръщението. В тази връзка Киприан отбелязва на 

 вършеното при екзорцизма не прави 

нищо, ами само обозначава. Ала това е очевидно невярно, доколкото при екзорцизмите 

Църквата използува заповедната форма, за да отхвърли властта на дявола: като казва 

например: „Затова ти, прокълнат дяволе, излез от тогова”, и т.н. 

                                                 
6 De symbolo, 1. 
7 Cf. Cyprianus, Ep. 76. 
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същото място: „Знай, че нечестивостта на дявола може да остане чак до спасителната 

вода: но при кръщението всяка нечестивост изчезва.” 

 Другата пречка  е вътрешна, доколкото човекът, заразен с първородния грях, има 

сетива, закрити за приемането на спасителните тайни. Затова в споменатото си 

съчинение8

 

  Рабан отбелязва, че „чрез белязването със слюнка и докосването на 

свещенослужителя божествената мъдрост и сила съдействуват за спасението на 

катехумените, за да се отворят ноздрите им и да вдъхнат те благоуханието на 

богопознанието, да се отворят ушите им и да чуят Божиите заповеди, да се отворят най-

съкровените чувства в сърцето им и те да отвърнат.” 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че чрез вършеното при 

екзорцизма не се снема вината, заради която човекът е наказан със смърт: ами само се 

премахват препятствията за опрощаването на вината чрез тайнството. Затова 

екзорцизмът няма стойност след смъртта на човека, ако той не е бил кръстен. 

Препозитин9

 На второто трябва да се отговори, че по самото си понятие тайнството постига 

завършения основен резултат, който е благодатта, опрощаваща провинението или 

поправяща някакъв човешки недостатък. Само че това не става чрез вършеното при 

екзорцизма: ами при него само се снемат съответните пречки. Затова и при него не 

става дума за тайнство, ами само за свещенодействие. 

 обаче твърди, че ако подложените на екзорцизъм деца умрат преди да са 

кръстени, те ще попаднат в по-малко мрачно място. Ала това не изглежда да е вярно: 

понеже въпросният мрак е лишеност от боговидението, а при него няма повече и по-

малко. 

 На третото трябва да се отговори, че за приемането на кръщелната благодат в 

достатъчна степен предразполагат вярата и намерението, било собствените такива на 

кръщаващия се, ако е възрастен, било тези на Църквата, ако е малко дете. А вършеното 

при екзорцизма е за отстраняване на препятствията. Затова и без него човек може да 

постигне резултата от кръщението. Тези действия не бива обаче да бъдат пропускани, 

освен при крайна необходимост. И тогава, като отмине опасността, те следва да бъдат 

допълнително извършени: за да се спази едноформността на кръщението. Не е излишно 

те да бъдат извършени допълнително след кръщението: защото резултатът от него бива 

възпрепятствуван както преди приемането на кръщението, така и след като то е прието.  
                                                 
8 De institutione clericorum, I 27; Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.68. 
9 Summa, 4. 
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 На четвъртото пък следва да се отвърне, че сред извършваните след 

кръщението действия върху кръщавания има едно, което не само обозначава, ами и 

прави: това е помазването на темето, което съдействува за запазването на кръщелната 

благодат. Има и друго, което не прави нищо, ами единствено обозначава: това е 

обличането на бяла дреха за обозначаване на новия живот. 

 

 

Раздел 4. Дали кръщаваният трябва да бъде катехизиран и 

екзорциран от свещеник10

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че не свещеник трябва да 

катехизира и екзорцира кръщавания. 

 1. Наистина, прислужващите са тези, които имат задължения спрямо нечистите: 

както отбелязва Дионисий в пета глава на „За църковната иерархия”.11 Ала 

катехумените, които изучават катехизиса, и енергумените, които са пречистват чрез 

екзорцизма, се числят тъкмо към нечистите, както твърди Дионисий пак в същото 

съчинение.12

 2. Освен това катехумените се наставляват във вярата чрез Светото Писание, 

което в църквата се чете от прислужващите: там четци четат Вехтия Завет, а дякони и 

иподякони – Новия. Така че на прислужващите е присъщо да катехизират. По същия 

начин тям очевидно е присъщо и да извършват екзорцизма. Защото Исидор заявява в 

едно свое писмо

 Следователно катехизирането и екзорцирането са задължение не на 

свещеника, ами по-скоро на прислужващите му. 

13

 3. Освен това „катехизирам” означава „обучавам”: което е същото като 

„усъвършенствувам”. А това е задължение на епископите: както твърди Дионисий в 

пета глава на „За църковната иерархия”.

: „Екзорцистът е този, който е длъжен да помни екзорцизмите и да 

възложи ръце при екзорцизма върху енергумените и катехумените.” 

14

 

 Следователно това не е задължение на 

свещеника. 

                                                 
10 Cf. Sent., IV d.6 q.2 a.2. 
11 Eccl. hier., V 1, 6. 
12 Ibid., III 3, 7. 
13 Ep. 1; Gratianus Decretum, I d.25, cn.1. 
14 Eccl. hier., V 1, 6 sq. 
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 Противно на това е обаче казаното от папа Николай15: „Катехизирането на 

кръщаващите се може да бъде извършвано от свещениците на всяка църква.” И 

Григорий добавя в коментара си върху Иезекиила16

 

: „Когато свещениците възлагат чрез 

благодатта на екзорцизма ръце върху вярващите, какво друго вършат те, освен да 

прогонват демоните?” 

 Отговарям с думите, че прислужващият се отнася към свещеника като 

вторичното и инструментално действуващ спрямо основното: както указва и самото 

название „прислужващ”. Ала вторичното действуващо не действува без основното. 

Колкото обаче едно действие е по-значимо, толкова от по-могъщи инструменти се 

нуждае основното действуващо. Действието на свещеника, който извършва тайнството, 

е по-значимо от подготвителните за него действия. Затова висшите прислужващи, 

наричани дякони, съдействуват на свещеника при самото извършване на тайнството: 

защото според Исидор на посоченото място „дяконите са длъжни да помагат на 

свещениците и да прислужват във всичко, което се върши при Христовите тайнства, 

именно при кръщението, миросването, подаването на нафората и комката”. По-низшите 

прислужващи съдействуват на свещеника при подготовката за тайнството: четците за 

катехизма, екзорцистите за екзорцизма. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че спрямо нечистите 

прислужващите извършват помощното и, така да се каже, инструментално действие, а 

свещеникът – основното. 

 На второто трябва да се отговори, че четците и екзорцистите имат 

задължението да катехизират и екзорцират, но не основно, ами само като обслужващи 

своя свещеник. 

 На третото пък следва да се отвърне, че има много вида наставления. Първото 

обръща към вярата. Него Дионисий във втора глава на „За църковната иерархия”17

                                                 
15 Nicolaus I. papa, Decreta, XVI 2. 

 

поверява на епископа: и то може да бъде подходящо извършвано от всеки проповедник 

и дори от всеки вярващ. Второто наставление е това, чрез което човек бива образован 

относно първоосновите на вярата и относно това, как да се държи при приемането на 

тайнствата. То е поверено вторично на прислужващите, а първично на свещеника. 

16 Gregorius Magnus papa, In Evang., II hom.29; Gratianus, Decretum, III d.4, cn.67. 
17 Eccl hier., II 2, 1. 
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Третото е наставление в начина да се живее по християнски. То е поверено на 

кръстниците. Четвъртото е наставлението относно дълбоките тайни на вярата и 

съвършенството на християнския живот. То е задължение на епископите. 
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